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 ١ ا سس عع نس : ا

 ( مملأو نيعلا باب )
 رطفلا ةقدص رخاوأ ىف بذهلا ىف روكذم * يضاقلا بيبح نب رمع © ١

 ْن دأ نا ةانم ديع نب ىدع نه ىودعلا ىرصبلا يماقلا بيبح نب رم وه

 ةورعنب ماشه نع ىور : نومألل ةيقرشلا ءاضق ىلوو ةرصبلا ءاضق ىلو ةحماط

 دنع يتأ نبا دوأدو ىميتلا نايلسو ءاذحلا دلاخو توي نو ىراصن الآ ىحو

 ايركزو ىدانلاّشاديبع نب دم هنع ىور.مثريغو ةنييع نبأو ةبعشو جيرج نباو
 .مدق لبنحنب دمأ لاق . مهريغو سنوي نب دممو ىثاقزلا ةبالق وباو ثرحلانبا
 وه نيعمن ىب لاقو .ًادجهب اًنْحَتم ناكواف رحهنعبةكن لف بيبح نب رعانبلع

 لاقاكس يل و بيبحن رم لع ىثيةيلع نبا ناك ايركزوبألاقو .بذكي ناك ف يعض
 بوقعي لاقو هيف نوملكتب هيرات ىف ىراخبلا لاقو ءىشب سيل بيبح نبرمعلب

 وهىئاسنلا لاقو.ىوقلاب سيل ةعوزوب أ لاقو .هثيدح ستكيال فيعضوهنيفس نبا

 نسحلا نب هللادبع باحصأ نمناك وتاقثلا نعمهم ناكى جاسلا ايرك ز لاقو.فيعض

 دما لاقو .ثيدحلاناسرف نم نكي ملو اقودص ناكويأرلا مضومل هوكرت مهنظأف

 يفوت : هثيدح بئكي هفعط عم وهو ىدع نإ لاقو. ىو وه سيل لا دبع نبأ

 رضحهنأ اهرصت# ةعيدب ةياكح دادي خخ ى هل انيورو نيتئامو عبس ةئس

 نع ثيدحب مهضعب جنحاف ةلأسم ىف نورضاحلا ملكنف ديشرلا نوره سلجم

 بيبحنب رمع أ رصتناف ةربرع ىنأ ىف أونعطو نورثك "الا هركنأف ةريرع ىفأ

 هللق الإ قبب ملو هلتقب اوهو هيلع اوبضغف لقثلا حيحص ةقث ةريره وبأ لاقو



 لإ نينمؤملاريمأ باطنملا نب رمع ةمجرت

 كنإ مهلا لاقن نفكسنو طنحنو نينمؤملا ريمأ بجأ لاقق ةفيلخلا لوسر هءاجو

 ىف نعطي كرا يلي كيبن تالجأو لي كيبن بحاص نع ت هفد ىلإ لع

 مطنلا همادقو فيسلا هدي ىفو ةفياخلا ىلع لخدف هنم نسف هباحصأ نم دحأ

 لاف ىتيقلام لثمب ىلوقل مفدلاو درلا نم دحأ ىناقلتام بيبح نب رمح اي لاقف

 اذإو هب ءاجاميو حلم هللا لوسرب ءارزا هيف لوقت تنك ىذلا نينمؤلا ر ريمأاي

 راي ىنتييحأ لاقن ةدودرم ماكح'الاو ةلطاب ةعيرشلاف نيباذك هباحصأ نك

 « مهرد فالآ ةرشعب هل رمأو تارم ثالث اهررك هللا كايحا بيبح نبا

 لك ىف هرك ذ رركت هنع هللا ىضر نينمؤملا ريمأ 4 باطخلا نب رمع) ؟
 حاير نب ىزعلا دبع نب ليفت نب باطخلا نب رع صقحوبأ وه بتكلا هذه

 ءاح مث فلأ مث ىاز مث ةحوتنم ءارب حازر نب طرق نب هللا دبع نب تحي ةانثللاب

 نينمؤملاريمأ ىندملا ىوذعلا ىشرقلا بلاغ نإ ىؤل نب بدك نب ىدع نب ةلمبم

 ةحوتفم قوف ةانثم مت ةنك اس نون من ةمبلا ءاهلا حتفب ةمئنح همأ هنع هللا ىضر

 ةلفقي نب موزحم نب رع نب هللا دبع نب ةريغملا نب + ماشه لاقيو مئاه تنب

 يبأ تخأ تناك ماشع تنب لاق نف اولاق بلاغ نب ىؤل نب بمك نب ةرم نبا

 :مشاهتنب حيحصلاربلا دبع نبا لاق.هبع تنب تناك مشاه تذب لاق نمو لهج

 ربلادبعني |لاقاك مشاه تنب راكب نريزلا لاقو .أطخأ دقق ماشهتنب لاق نمو

 دحتنع ميعن بأ هلقنو لبجى أ تخا ماشه تذب ىع ميعن نباو هدنم نيا لاقو

 ةرشع ثالثب ليثلا دعب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دلو .قاحسا نبا

 تناكسف ةيلهاجلا ىف ةرافسلا تناك هيلاو اولاق شيرق فارشأ نم ناكو ةنس

 ىأ اريفس هوثعب مهريغ نيبو مهيب وأ منيب برحلا تعقو اذإ شيرق

 هللافطل م نيه للا ىلعو هيلع أديدش رمع ناك فت هللالوسو ثعب الو الوسو

 الحر نيم رأو ة ةسع دعب ليقو' ةأرما نيرشعو ثالثو الجر نيثالثو ةعسن



 ءامسالا بيدهم ع

 الجر نيعبرأ دعب رمع لسأ لاق بيسلا نب ديعس نعو .ةأرما ةرشع ىدحإو

 رمعإسأ راكب نب رييزاالاقو ٠ كل مالسالا رين ممأننأ الاوه اف ةوسن ةريثعو

 نيعب رأو تقيل وأ الجر نيعبرأ دعب مو الآ راد هيلع هللا لوسر لوخد دعب

 كبل نيلجرلا بحأب مالسالا رعأ أ مهل لاق 0 يبنلا ناكو ءاسنو لاجر نم

 هيبس نأو ”روهثم همالسأرهخو لهج ابأ ىبعي ماشه نب ورمع وأ باطخلا نب رمع
 ورم نب ديز نب ديعس ةجوز تناك ابنع هللا ىفر باطخلا تنب ةمطاق هتخأ نأ
 امدسق كذب رم ممسف اهجوزو ىه تماسأ تناكو ةرشعلا دحأ ليفن نبا
 ىنلا ىلإ ءاج متلسأف مالسالا هبلق ىف ىلاعت هللا عقوأف نارقلا هيلع أرقف اههيقاعيل
 نوما لا ريكف همالسا ريظأف ءافصلا دنع راد ف نوفتخم مثو هباحصأو يلع

 مهبراضو مينم عاج هب رضو همالساب ىدانق شيرق عماجت ىلا جرخ مم همالساب احرق
 وو نوبرضن نيماسملا ىأر نيح رمع سفن بطت مل مث هنع اوفكف هلاخ هراجأت

 ىلاعتهللا ريظأ نأ ىلإ هنوبراضيو مهمراضي ناكف ءراوج درف للا يف برضيال

 تناكو !رصف هترجع تناكو احتف رمع مالسا ناك لاق دوعسم نبا نعو 'مالسالا
 يلا سس أ افقرع مسأ 5 تيبااف يلصن نأ ميطت_لامو انتي أر دقلو ةحر هتمامإ
 لبقلا لجرل مالسالا ! ناك 5 رمح لس نأ ال لاق ةفيذح نعو ؛ائيلصف انركرت ىتح

 دم لاق :ادعب الا دادزنال ريدملا لجرلاك مالسالا ناك رمعلتق املف ابرق الا دادزبال

 ىلع اوقفتاو ةوبنلا ن .م ةسداسلا ةئسلا ىف هنعللا ىضر رمع مالسأ ناك دعس نبا
 رمع نال ىلع قملا لعج هللا نا لاق هنأ يني ىنلا نع اوورو قورانلاب هتيمسأ

 لوسرىمست لاق ةشئاع نعو *لطابلاو قحلا نيب هب هللأ قرف قوراقلا وهو هباقو

 ناك امنإو نينمؤلا ريمأ ىعس نم لوأ هنأ ىلع اوقفتاو قورافلا رمع ع هلل
 دحأ هنع هللا يضر رمجو ع هللا لوسر ةفيلخ هنعهللا ىضر ركب ى "هل لاقي
 نيدثارلا ءافحلا دحأو ةنجلاب مه دوهشملا ةريشعلا كح ٌو مالسألا يلإ نيقباسلا

 هلال وسو نعل يور. مثداهزوةباحصلاءاءطعرا دحأ وحل هللا لوسررابصإ دحأو



 0 باطلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةهحرت

 نيرشعوتس و ةيإسو ربل قت اذيدح نوثالثوةعستوثيدحةنايسغ يت

 نامع هنع ىور . نب رسشغو دحأب لسمو نينالثو ةعبرأب ىراخبلا درغنأو ائيدح
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 ع راادبعوب صاقويأ نبدعسو هلياديع ري ةحلطو بلاط ىأ رت" 00 ناقع هو
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 ربع نب هللا دبع هئباو ةسبع نب ورمعو . رذ وبأو دوعسم نباو فوع نبا

 ورمو هللادبع نب رباجو ىرعشأالا ىسوم وبأو سنأو رييزلانباو سابعنباو

 ىردخلا ديعس وباو بزاع نب ءاربلاو رذدملا دبع نب ةبابل وباو ىصاعلا نبا
 متاح نب ىدعو ريشب نب نامعنلاو رماع نب ةبقعو ىدعسلا نبأو ةريرهوبأو

 دلاخو مصاع نب ناتلقلاو سجرس نب هللا دبعو بهو نب نيفبو ةيأن عبو
 ةدبربو سينأ نع هللا دبعو يلهابلا ةماما وباو سيق نب ثعش ثعغأالاو ةطفرع نإ

 ةرجت نب بحشو صاعلا نب ديعسو سوأ ن , دادشو ديبع نب ةلاضفو ىلسالا

 بيبحوةرمس نب رباجو.مقرالا نب هللادبعو .ديزب نب بئاسلاو ةمرخنب روسملاو

 باهش نب قراطو . ثيرح نب ورمجو ٠ ىزبأ نب نحزلا دعو ٠ ةفسم نبأ

 ةشئاعو ليفظلا وبأو هلل دبع نب نايفسو نزح نب بيسملاو هللا دبع نب رمعمو

 مسينم قئالخ نيوباثلا نم هنع ىورو ٠ ةباحص مبلكو مهنع هللا ىعر ةصدحو

 مالوم لسأو ىدبالا نامع وأو صاقو نب ةمقلعو سوأ نب كلامو » مصاع هنبأ

 مدهزو همت روفوو هيلع ةرثك ىلع اوعجأو مهاوص قلخو مزاح ىإ نب سيقو

 هللا لوسر راثآ هميظعتو قملا عم هفوقوو هفاصناو نيملسملاب هقفرو تضاوتو

 ريسخلاو لضنلا لهأ ناركاو نيملا لاصع همامتهاو هل هتعباتم ةدشو يلفت

 ةعسلب بهذ رع قوت نيح دومسم نبا لاق .ىصقتست نأ نم رثك أ هن سامو

 0 ينلادارأ نيح ةنيدملاىلإ رجاهو .ةروبشمهملع ىف فاسلا لاوقأو مملاراشعأ

 نم انيلع مدق نم لوأ بزاع نب ءاريلا لاق ٠ ةعاج ىف هءادق مدقتف ةرجملا

 نيرشع ىف باطخلا نب رمع م موتكم مأ نبا مث ريمع نب بعصم نيرجاهلا
 م هقأ لوسر مدق مث ىرثأ ىلع وه لاق يلي هللا لوسر لعفام انلقق اكأر

 اينتمالا رجاه ادحأ تءلغام لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو .هنع هَل ىضر ركب وأو



 ءاممالا بيذبم .

 هدب ىف ىضتناو هسوق بكدتو هنيس إ#ت ةرجهلاب معامل هناق باطخلا نب رمعالا

 ماقملا دنع ن نيتنك ر ىلص متاعبس فقاطفاهماتت ب شيرت فارشأو ةصكلا ىتاو اهسأ

 ءداو مؤيو همأهلكشت نأ دارأنم هوجولاّت هاش لاقف ةدحأو ةدحأو مهقلحفأ م :

 رمح رجاه قحس أ نأ لاق .دحأ مهام هعبت اهىداولا اذه ءارويتليلف هتجوز لمرتو

 ةفاذح نب ثينخو ةقأرس اناا دبعو ورمعو ديز نب ديعسو باطخلا انباديزو

 دلاخو .ةعير ىأ نب شايعو .يلو ىبأ انبا لالهو ىلوخو هللا دبع نب دقاوو

 دبشو 'فوع نب ورمعىإ ىف رذنملا نب ةعافر ىلع اولزَنَو ريكببلا ونب لقاعو سايأو

 ناوضرلا ةعيو قدنخلاو ادحأو اردب ع ع هللا لوسر مم هنع هللا ىكر ربع

 رافكساا ىلع اديدش ناكو دهاشملا رئاسو كوبتو فئاطلاو انينحو حتفلاو ربيخو

 كاذىف هلوق قفو ىلع نآرقلا لزتو ردب ىراسأ لتق راغأ ىذلا وهو نيقفانملاو
 تار وبشملا نف «هعضأوتو هدهزامأو إل دحأ موب يليها لوسر مم تبث نمترمج ناكو

 ايندلا ىف اندهزأ وع نآك هللا دبع نب ةحلط لاق .اهم للعلا ىف سانلا ىوتسا ىقلا

 ناك رععانلضف -ىث ىأب تملع دق صاقو ىنأ نب دغس لاقو ةرخآآلا ىف انبغرأو
 ًادراب اًقرم هيلإ تمدقن ةصئح هتنب ىلع لخد رمح نأ انيودو .ايندلأ ىف اندهزأ

 لجو زرع هللا ىقلا ىتح هلك 1 دحاو ءانأ ىف نامدا لاتف اتيز هيلع تبصو

 يأ نعو هيفتك نيب عاقر عب رأ رمم صيق ىف تيأر دقل لاق سأ نعو

 هريغنعو بارج ةعطعقب عوقمرم رازا هيلعو ةرخجا ىمري رم ع تيأر لاق نامع

 4ةتباثلا رعلئاضف امأو ١ مدآنم اهدحا ةءكر ةرشع عبرا هيف ناك رمع صيق نا

 ديز نب ديعس نع اهنم رمدحت نأ نم رثك أف حيحصلا ىف فَي هللا لوسر نع
 سس هللا لوسر ثعمس لاق م هللا ىفر ةنملاب مه دوهشملا ةرشعلا دحأ

 هدف 1 ةاملا اع ىق اعد ةنطل ف كي نأ ليش
 يف ةحلطو ةنجلا ىف ىلعو ةنجلا يقارخاو جلا ىف رحب ولا ار

 نمر لادبعو ةئجلا يف صاقو ينأ نبا وه وه كا نب دمسو ةنجلا يف ريبزااو ةنجلا



 7 باطخلا نيرمع نينمؤلا ريمأ هجرت

 نم اولاق رشاعلا نع تكسو ةزجلا ىف حارجلا نب ةديبع وبأو ةنجلا ىف فوع نبإ

 مهريغو ىئاسنلاو ىذمرغلاو دوأد وبأ هاور ةةسقن ىنعي ديز نب ديعسلاق رشاعلا

 ( طلا رش راع ىحاحلا هأ ع . 00
 هططأا كثيف لتعا ف: 2 همس 2! 1 مم دش ع4! ”ضك اه . يصمم نس همي مو فشوتم يدعم رخلا هينا

 و 0 مم سمح ز يار هيلا ناد 60

1 
 يىراخللا هاورةةنجلابهرشبو رمعأ ىتعي هل سي 5 فا علا لوسر لاق هلق روهشملا

 مئان انأ اني لوقي هي هلل لوسر تسلا يراخل ديعس ىأ نعو : لسمو

 كلذ نودأم اهنمو ىدّشلا غلبتام اهنهف صق مهيلعو ىلع نوضرعي سانلا تيأر
 لاق هللا لوسراب هتلوأ اف اولاق هرج صيق هيلعو باطخلا نب رمع ىلع ضرعو

 لوقي يع هللا لوسر ثعمس لاق رمع نبا نعو . لسمو ىراخيلا هاور. نيدلا

 نم جرخم ىرلأ ىرأال يلا ىتح هنم تبرشف نبل حدقب تيتأ ملان انأ انيب

 لاق هللا لوسراي كلذ تلوأ اف اولاق باطخلا نب رمع طف تيطعأ مث ىرافظأ

 لوسر نأليوطلا هئيدح ف صاقوىبأ نب دعس نعو .لسمو ىراخبلا هاور ' معلا

 اكلاس ناطيشلا كيقل ام هديب ىسفن ىذلاو باطخلا نبااي رمعل لاق 0 ا

 لوسرلاقلاق ةريره ىلأ نعو .اسمو ىراخبلا هاور .كجغ ريغ اجف كالسالإ اجف

 تانفرصق بناج ىلإ أضوتت ةأرما اذإو ةنجلا ىف ىتتيأر مئان انأ انيب ع لل

 راي راغأ كيلعأ ( لاقو رع ىكف كّدريغ ٠ ترك ذفرمعأ يل !ولاقق رس ّ هلا اذه نك

 يي هللا لوسر لاف لق ضأ ةربره لأن عو ٠ .لسو ىراخبلا اور 0 ا

 رم هناق دحأ ىنمأ ى نكي ناف نوئدصم سان مم الا نم كسلبق ايف ناك دقل

 بهو نا لاق اهنياور ىو . ةشئاع ةياور نم ملسم هاورو .ىراخبلا هاور

 لوسرا

 تعزف واد اهملع بيلق ىلع ىتيأر منان انأ انيب لع هل لوسر لاق لاو امي

 هللاو فعض هعزن فو نييونذ وا ابونذ عزمف ركب وبأ اهذخأ مهلا ءاثام اهن
 هن قم نب ,ماثلا مآ 2 رأ مف رخ ها ةةلاصعم مق 2 ماع رم ءاج

 را رو ال كد 320 بيس د

 ةراشأ هذه ءاملعلا لاق هو ىراخبلا اهاور .نطعي اويرضو ساتلائور ىتح

 ةريره ىبأو رمع نبا نعو .نومبعم هانعم ةتيبع نبأ لاقو نومبلم ىأ نوثدحم



 ذامسالا بيدهم /

 رم نأ نعو .رمم نمزف مالسالاروبظو حوؤتفلا ةرثكو رمو ركب ىلأ ةفالخ ىلإ

 مهاربإماقم نم انذختاول هللالوسراي تلق ثالث ىفىر تقفاولاةرمعنع سنأو

 كا ىلع لخدي هللألوسرأب تلقو :ىلصم ميهارإ ماقمنم أوذاغأو تلزنف يلصم

 يلع ىبلا ءاسن عمتجاو .باجحلا ةبآ تأ زعف نيجتحم نهترمأ وافرجافلاو ربلا

 تازيف نكنم اريخ اجاوزأر هلدبز نا نكقلظ نا هبر يسع تاقف ةريفلا ىف

 نعو . ءاسنلا عامجا لدب ردب ىراسأ ةياور و .لسمو يراخبلا ءاور كلذك

 لاق ةريرغ ىنأ نعو . ىراخبلا ءاور رمع ٍلسأ ذنم ةزعأ انلزام لاق دوعسم نبا

 ىتح اهبلطف ةاش اهنم ذخأف بئذلا ادع همنغ ىف عار انيب يفت هللا لوسر لاق

 ىربغعارام سيأ موي عيسلا اه نم لاقف بئذلا هيلإ تتتلاف هنم اهذقاتس

 ثع < اههامؤ رمعو ركب ونأ ون و هب نموأ ىلأف ع ىلا افق هللا ناحبس سانلا لاف

 تلف لاق بلاط نأ نب لع نب دم نعو نعو . هأنعع سم هأورو .ىراخبلا هأور

 دقو رمعأ 34 توا ا عاج هعو ىراخبلا

 لجرالا | ىنعرب لفعفرب نأ لبق نولصيف - نوعدي سانلا هقنكتف هريس ىل ع عطو

 مهر 3 قلأ نأ ىلإ بحأ ادحأ تذلخام ؛ لاقو ربع لع مح يلع اذاف يكن 5
 ثنك ىف "هل كيبحاص عم هللا كلغ نأ نلظ "ل تنك نا هللا مأ وكنم هلم لثع هللا

 ركب وبأوانأتلخدو رمعو ركب وب أ وانأ تبعذ لوقي هيَ هللا لوسر عيسأ أ ًاريثك

 ريم انك لاق رم نبأ نعو .لسمو ىراخبلا هاوررعوركبوبأو انأ ت>رخو رمعو

 نءورعنعو * ىراخلا ءأ دك ناعم ركباياريختف ء ىنلا نمر ىف عمن ركبابأ ريخنف دلع ىفسانلا نيب
 يئراخمللا ءاورل د مرخ

 ىأ تاقف هتتأن لاق لمالسلا تاذ شيج لع همعب تف لا لوسر نأ صاعلا

 م «لثا 5-0 لاق ٠ لاغ أ م «لثذ ةث ءباع لاق كيل لأ بح أ انلإ
 نع مث تلق اهوبأ اما نر سس دس يح قد

2 1 
 هلل لوسر نأ سنأ نغو ىو سر ىراخبا هاد اا لاق

 ىف كيلع اماف دخأ تبثأ لا مهب فجرف نامعو رمتو ركب مبأو ادحا دع
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 وه ءارح لع ناك شل ٌللادوسرنا ةريرهيلأ نعو ىراخبلاهاورنا ديبش و قيدصو

 أدها تملا لوسرلاققةرخصلاتكرحتةريبزلاوةحلطو ىلعو ناماعو رمجوركب وبأو

 لخد لاق سابع نبأ نعود لسع هأور ديبش وأ قيدص وأ ىن الا كيلعاف

 الو لزملا انيطعت ام هللاوف باطخلا نبااب ىه لاق ريع ىلع نصح نب ةنييع

 ريمأأي سيق نب رحلا لاقف هب مقوإ نأ م ىتح رمع يضقف لذملاب انئيب محن

 نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ يلع هيبنل لاق ىلاعت هللا نا نينمؤلا

 ناكو هيلع اهالث نيح رمع اهزواجام هللاوف نيلهاجلا نم اذه ناو نيلهاجلا

 مهللا رمع لاق تلاق ةصفح _:رعو«ىراخبلا هآور ىلاعت هللا باتك دنع اناثو

 اذه نوكي ىلأ تلتف كلوسر دلب ىف ىتوم لعجاو كاليبس ق ةدابش ىتقزرا

 ًادحأ ثيأرام لاق رنا نعوهىراخبلا هاور ءاش اذإ هللا هب ىنيتأب لاق

 رمع نم ىهتنا ىح دوجأو دجأ ناك ضف نيح نم هي هللا لوسر دعي طق

 بحأب مالسالا زعأ مهلا لاق يَ هللا لوسر نأ رع نبا نعو« ىراخبلا هاور

 هاور .رمع هيلا اهيحأ ناكو باطخلا ن نب رمعل وأ ليج ىفأب كيلا نيلجرلا نيذه

 نا لاق كس < هلل لوسر ؛ نأ ربع نبأ نعو# «حيحص نسخ ثيدح لاقو ىذمرتلا

 اراق دق رمأ سانلاب لامر رمع نيا لاقو:هيلقو ربع ناسأ , '

 ثيدح لاقوىذمرلا هاور . رمع لاقام رمت ىلع نآرقلا هيف لن الا رمع لاقو هيف

 ىف ئدعب ناك و لع ع للا لوسر لاق لاق رمأع نب ةبقع نعو#حسحص نسح

 ةنبذح نع و# حايحعص ن سوح ثيدح لاقو ىذمرلا هاور باطخلا نرمم ناكل

 ىذمرتلا هاور رمعو ركب ىنأ ىدعب نم نبذلاب اودتتا 0 هللا لوصر لاق لاق
 8 ب 1 , د

 ناذه رمخو ركب ىف , الك هللالوسر لاقلاق سنانعو بيرغنسح ثيدحلاقو

 يذم رتلاءاورنيلس او نييبتلا الا نب رخ الاو نيل والا نم ةنجلا اهأ ل اوك ادي
 2: رغاد نع 0 ل

 آلع ع

 ع هللالوسرلاق لاق ىردخلا ديعس نضأ نعو * بيرغ نسح ثيدح لاقو

 ىاريزو امأت ضر الا لهأ نم ناربزوو ءامسلا لهأ نم نارزو هل الأ ىن نمام

 (هامالا بيذهت ؟ج - م
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 رمجو ركب وبأف ضر الا لهأ نم ياريزو امأو ليئاكيمو ليربجخل ءامساا لهأ نم

 ىنلا تنذأتسا لاق نعال ىطر رنعوه«نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور

 نأ ىلر سب ام ةلك لاقف كل اناعد نم ىتأ اي اناسنتال لاقويلنذأف ةرمعلا ىف يشع

 ىدذمرتلاو دواد وبأ ءاور كئاعد ىف ىخأ 0 ا انك رشالاقةياور قوءايندلا اهب ىل

 تاجردلا لهأ نا لاق لا لوسر نأ ديه ىفأ نعو# نسح ثيدح لاقو

 مهئمرمعو ركب ابأ نأو.ءامساا قفأ ىف علاطلا مجنلا نورت اك مهتحم نممءاريا العلا

 ميعتلا ىف الخد ليقو الضف اداز اعنأو ىممو ىذمرتلاو دواد وبأ هاورامثأو

 ف لمح ناك باطخلا نب رمع نأ ىراصن' الأ ديعس نب ىبحي نع أطوملا فو

 نيلجرلاو ريب ىلع ماشلا يلإ لجرلا لمحي ريعب فلا نيعب رأ ىلع دحاولا ماعلا
 عم انأ انيب لاق نامعل ىلوم نع هدانساب ىسفاشلا دنسم قو. ريعب ىلع قارعلا ىلإ

 ضرأالا ىلعو نيركب قوسب الجر ىأر ذإ فئاص موي ىف ةيلاعلاب هلام ىف نابع
 اندف حورب م دربثىتح ةنيدملاب ماقا ول اذه ىلع ام لاقف رحلا نم شارغلا لثم

 نامع ماقف نينمؤملا ريمأ اذه تاقف باطخلا نب رمع اذاق رظنف رظنا لاقف لجرلا

 كجرخأ املاقفءاذاح تح هسأرداعأف مومسلا حقن هاذأق بابلا نم هسأر جرخأف

 نأ تدراف ةقدصلا لباب ىذم دقو انلخن ةقدصلا لبا نم ناركب لاقن ةعاسلا هذه

 نينمؤملا ريمأ اي نامع لاقت امهنع هللا ىلأ يف اعيضي نأ تيشخو ىجلاب امهقحلا
 دعلاقف تارنكي نم اندنع تاقق كالظ ىلا دع لاقذ كيفكن و لظلاو ءاملا ىلإ ص

 اذه ىلإ رظنيلفنيم الا ىوقلا يلإ رظني نأ بحأ نم نامء لاقف ىفُش كالظلا

 فراك هنأ هنع هللا ىضر رمع تامارك نم تاروبشملانموههسفن ىقلأف انيلا داعف

 تنل اف ليلا لبجلا(١)نصح نب ةيراسأي هتبطخ ىف لاقف ةنيدملاب ةعججلا موي بطخم

 خيفلا ةيمست تلق . هصئام ىنانكلا ورم ىبا ىلإ اوزعم انتخحسن شماهب دجسو )١(
 اذكه هرك ذ ادحأ را مل ركنم ذاش لب بيرغ انصح ةيراس دلاونيمضوم قاع هللا ههحر

 هحوتفم نونب مل ةموعشم ةمجعم ىازب ميز همسايف اهريغو هصقلا سفن ىف روكذلا اما

 لعا هللاو ملغ نزوب ارفصم ميم مث ةنكاس ةيناتحم ةانثم مث
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 هنعللا ىضر ىلع هل لاق هتالص ىضئاماف هدارم اومهفي مرفضعب ىلإ ميضعب سانلا

 ىدلخيف مقو لاق دجسملا ىف نم لكو انأ معن لاق هتعمسو لاق هتلق ىذلا اذهام

 هيلا أولدع ناف لبجي نورء مهنأو مهفاتك أ اويكرو اننأوخأ اومزره نيكرشللا نأ

 ءاجل مالكلااذه ىنم جرخف اوكله هوزواج ناو اورفظو هودجو نم اولئاق

 انوص لبلااوزواج نيح ةعاسلاكلتومويلاكلد ىف أوعمس مهنأ ر كذفربش دعب ريشبلا

 انيلع هلا حتمف هيلا ان دمف لبجلا لبحلا نصح نب ةيراشاب لوقي رمع توص هبشي

 هنريسلومجوهعضاوتو هتيعرب هقفرو هتريسو هلئاضفو هنعّشلا ىضر(رمع لاوحأو)

 رصحم نأ نمرثك أو ركذت نأ نم ربشأ نيماسمللا قوقح ىفو ةعاطلا ىف هدابتجاو

 هنع َّللا ىشر ةفالخلاىلو .دصاقلا ضعب ىلإ ةراشأالا باتكلا اذه دوصقمو

 هفالختسا ىف ةباحصلا رواش ركب وبأ ناكو هل هنعهللاىضر ركب ينأ فالختساب

 نامعراشتسا مث هيف كيأر نم لضفأوهلاقوفوعنن نمحرلادبعبيراشأف رمع
 نم ريخ هتريرسس نأ هب ىلع لاقف اضيأو لاقف هب ان ربخأ ثنأ لاقف نافع نا

 مثريغو ريضح نب ديسأو ديز نب ديعس اهءم رواشو هلثمءانيف سيل نأو هتينالع

 طخاسيو ىطرلا ىفري كدعب ريخاللعاو وهودسأ لاقق راصن 3 ون رجابملا نم

 ُُ هنم هيلع يوقا دحأ رمالا اذه ىلب نلو هتينالع نم ريخ هثريرسو طخسا

 دهع ام اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا لاقف نانع نب نامع ركب وبأ اعد

 الخادت رخ'آلاب هدبعل وأ دنءو ابنم اجراخاين دلابهدبع رخآ يفةفاحت ىبأ نب ركبوبأ

 مكيلع فاختسم ىلا بذاكلا قدضيو رجالا نثويو رفاكلا نمؤي نيح اهيف

 هئيدو لَ هلوسرو لال آمل ىف اوعيطأو هل اوعمساف باطخلا نإ ربع ىدعب

 ٠ ىرما لكلف لدب نإو هيف ىلعو هب ىلظ كلذف لدع نأف اريخ كاياو ىسفنو

 نوبلقني بلقنم ىأ أوملظ نيذلا لعيسو بيغلا لع الو تدرأ ريخلأو بدتك أأم

 اوعيابف صانلا ىلإ هب جرخو باتكلا مف هرمأ مث .هللا ةمحرو يلع مالسلاو



 ركبوبأ عفرف جرخم هاصوأ اهب ءاصوأفرمع ركب وبأ اعد من اوضرو ايم رمع

 تساعف ةنتقلا مييلع تنخو ميحالص الأ كذب درأ ل ينأ بلا لاق م ادم هيلي

 مهدشرأ امل مهضرحأو مييلعمهأوقأ و مهريخ مهيلع تيلوق هب لعأ تنأ اهب مهنم
 كدي ىف مييصاونو كدابع مهف مييف ىقلخاف ىنرضح ام كرمأ نم ىنرضح دقو

 حلصاو ةمحرلاىن ىده عبتي نيدشارلا كئانلخ نم هلعجاو مهتالو محل حلصأو

 ديبلو متاح نب ىدعكلذب هاهم نينمؤملا ريمأ مس نملواهثا انمدق دقو . هتيعر هل

 رمع نإ ليقو ةبعش نب ةريغملا هب هايم ليقو قارعلا نم هيلا ادفو نيح ةعيبر نأ

 ةنيلخ# لاقي كلذ لبق ناكو نينملاريمأ ىمسف مريمأ انأو نونمؤملا متنأ سانلل لاق

 مايقلا ملأ ةفالخلا ف ماق مئاطوطل ةرابعلا كالت نع اولدعف هل لوسر ةنيلخ

 زعأو راصم الا رصمو نادلبلا حقو شومجلا ش دك هدابج قح هللا ىف دعاجو

 ايدو ةريزجلاو رصمو قارعلاو ماشلا حتفف لالزا دشأ رثكلا لزأو مال_ءالا

 اهريغو ناتسروخو سراف دالبو لايجلا دالبو نآرباو ناجيبرذاو ة ةينيمرأو ركب

 ميحصااوابحتفن تضقتلا مثرمعابحتف ليقونامع اهحتف ليفق ناسارخ ىف اوفلتخاو

 يملأ دل 7 نم لوأ رع ناكو ابحتف ي ىذلا نايع نأ مهدنع
 بنرو وكما ناويدلا نود نم

 هاعلا لأ ردي امأ أكف ءأ ؟ الأ ن .دألا فو ءاطعلا ف ميتقي أس . لع سانلا
 راسا بنارزأ ركلا حلل يال شا كنز كغ مم

 مهبرق لع نأ ويدلا ف مه» ءاهسأ تبثأو مهوأ ب بتااط ىلأ وف "ىلع ناك و هيلع الوخد

 انور : برق الق برق الا مث بلطملا ,وبو مشاع ىني ادبف قي هللا لوسر نم

 قفا ثبثو“ نيم الإ ىوقلا وه اذهرمع ىف الاق اهنع هللا ىضر ىلعو نامع نع

2 ٠. 
 أ حياوأ رثلاةالصل صانلا م نع م لوأ هلع هلا يدر رح ع نأ هريغو ىراخببلا يحض

 اببابحتسا لعددعب وهنمزيف نوململا ممجأو هنع هللا ىضر بمك نب ىف ىنأ لع مهعمج

 ت رهزت ليدانقلا اهيفو ناضمر ىف دجاسملا ىلع رم هن هنغ هلأ ىعر يف نع ا ةؤر دا سالإ ]م هنأ هنع نأ اع عاود

 نب رماع نب هللأ ديع نعو ٠ أندجأ د أنيلع رون اك ةريق رمع يلع هلل زون لاق

 ناكو مج :ىتح ءابحل الو اساطسف برض انف ةكم يلإ رمع عم انجرخل لاق ةعيبر



 وا نينمؤم ريما باطخلا نيرمع ةمجرت

 يضر رمعل ىلاعت هللا مخو .هب لظتسيف ةرجش ىلع مطنوا ءادك هل قلي لزن اذا

 نبةريغملا مالغزوربف ةلْوا وبأ هللا ودع جلعلا هنمطق ابل أسب ناكو ةداهشلاب هنع هلا
411 

 تاذ ةمومسم نيكسب ةنعط ةالصل أب مرحأ نيح حبصلا ةالم ف ماك وهو ةبهش

 ىذلا هلل دحلا لاقف تابرض تدب هب ريض ليقو هترساخو هفتك ىف هب رضف نيفرط

 قوت الجر رشع ةثالث رمح عم جلعلا نعطومالسالا ىعدي لجر ديب ىتينم لعب م
 لقق لوتقم هنا جلعلا ىيحأ املف اسنرب هيلع لم حرطفنوقابلا شاعو ةعبس مهنم

 شيعيال هنأ سانلاووه لعف هحرج نم ج رجل انبل هنع هللا ىضر رمع برشو. هسفن
 دعسو ريبزلاو ةحللبو ىلعو نامع نيب ىروش ةفالخلا لمجلل ةيصولاب هيلع ارراشأف
 لوسر يفوت نيذل“ ءالؤه نم اهب قحأ اهدحأ معأ ال لاقو فوع نب نمحرلا دبعو

 بسحو ةئسلا ءالؤه دحأ ومالا رمؤي لاقو ضار مهنع وهو تم لل

 لآ لام ىفو نا هللا دبع هنبال لاقف هوح وأ اذلا نينامثو ةتس هدجوف هيلع نيدلا

 الو شرق ىف لسف مملاومأ فت مل ناف يدع ىتب ىف لسف الإو هنم هودأف هب رع

 أرقي لق لاق اهنع هللا ىضر ةثئاع يلإ هللا دبع هنبا ثعب من. مهريغ ىلإ مهدمت

 رمع نذأتسي لقوا ريمأ نينمؤملل مويلاتسل يتاف نينمؤاريمأ ل قت الو ماللا رعكيلع

 تنذأناهلاقق ىكتاه دج وفل خدف نذأتمأو 1 .اجفهيبحاص عمن فدي نا باطخلا نبأ

 لبق اهدنع نم هللا دبع بقأاملف يسفن لعمويلا هنرثو "الو ىبسفنل هتدرا تاكتلاقو

 ب ىذلا لاقت كيدلام لاقق لجر هدنسأف ىنومفرأ لاق هللا دبع اذه رمعل

 قوام اف تضبق انا اذاف كلذ نم ىلا مها .ىش ناك ام هش دجلا لاق تئذأ دف
 ىتدر نإو ينولخداف ىل تنذإ ناذ باطخلا نع رع نذأتس |

 هلا دع هنا لغو . اولاغيالو هتك ىف اودصتب نأ مهاصوأو نيململارباقم ىلا

 هيلع مهم ىلصو د. 1مل لوس دجدسم كين ىف يسوي يبا لوس روب سم لجو هلع 0 أ 7 3 ةفاع يبص ويسهل اما و

 ديز نب ديعسو نافع نب نايعو هللا دبع هنبأ هربق يف لؤو ًاعبرأ رك و بيه

 نيقب لايل ميرال ءامير'الا موي نع هلا ىضر رمت نمطو فوع نب نوحرلا ديعو



 ءاهسالا بيدهم 95ج

 مرححلا لاله دح" الإ موي نفدو ةرجحلا نم نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا ىذ نم

 نبرشعوادحاو أ ضو نيس شع قالخ تناك نرشعو برأ

 ريغ ليقو ةليق.ليقو ثالث ليقو ةجحلأ ىذ نم نيقب عبرال قوت ليقو ٠
 ةنس نيتسو ثالث نبا وهو قوتو .ةافولاو نعطل ا خيراتو ةفالخلا ةدموف كقذ

 هلأقو نأيفس ىنأ نب ةيواعم نع حميحصلا ىف كلذ تب روهشملا حيحصلا يل

 نسو هيلع يسلم هللا لوس رس نأ حيخصلاو ةنس نوتسو سمح هل ناك ليقو .روهملا
 الاوط هنع هللا ىضر رمع ناكو !ولاق , نوتسو ثالث ةشئاعو لعو رمعو ركب ينأ

 ةرمح هواعي ضيبأ ناكو اعيمج هيديب لمعي ىذلا وهو رسب رسعا ملصأ أدج
 ءالغلل نمسلا كرتو تيزلا لك أرثك أ هن ال ةدامرلا ماع ىف ةرمس هنول ف راص اعإو

 نب رز لاقو .ةنعضلا ىلع ز يمت ال ىتحنمسلاو نبلا لك أنم عنتماق سانلاب عقوىذلأ
 1 ناك ربع نا اندنع فرديال ىدقاولا لاق مدأ رمع ناك شيبح

 مدآ ناك هنآ هريغو شيبح نب رز هفصو ربلا دبع نبا لاق . ةدامرلا ماع هآر
 فراعلا يف ةيدتق نب ربا لاقو ٠ معلا لهأ دنع رثك لإ وهو لاق ةمدالا ديدش

 .قومإ ضيبأ ناك نيزاجحلا ضب لاقو . ةمدل الا ديدش مذآ ن نذ اك نويفركلا لا
0300 
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 لاق . ةرقلا ذزغأ نم لوأ وهو اولاق . انف .ءانحلاب ؛ بضم رمع ناك سن ! لاقو ا مام |

 4 )ناسيمتسدو ناسيمو قشمدو سدقملا تدب هالو ىف ىلاعت تأ حتف ةيدلق نب 1

 مايو ةروسكم ميمو قوف نم ةانثم ءاتو نيتلمبلا نيسلا نوكسو لادلا حتفب
 زاوهالاو ةرصيلاو طساو نيب ةليلجةروك نون هرخآ ةلمبهىرخانيسو تحن نم ةاسثم
 ةروك يو اهب ةلصتم ةلمماا نيسلاو ميملا حتفب ع ناسيمو ٠ برقا زاوهالا ىلا يمو

 هتمدخم موقي رومعم روهشم مالسلا هيلعىتلاري زع ريقاهيقةي رق ةروكلا هذه يفو ةعساو

 ىضر ىدعنب نامعلا اهب ىلو رمح اهحتتفا انو . رودنلا هيتااتو فوقو هيلع مظو دوييلا

 طق ةيآلو ىدع ا هموق ن هادحأ رمع لوبي مل و ةشيخأ ٌةرحابم نم ناكو هع هلل

 0 فرصت ضعي ن . ناديلا مجيعم نم هأ هحالص ند ةيسقن ف نا امل ريغ



 1 رعاشلا ةعيبر ىبأ نب رمع ةمجرت

 ىموم ىنأ دب ىلع اهروكو زاوهالاو ةيباجلا ةعقو تناك مث كومريلاو دان زرباو

 اهريمأو ةيراسيقو صاقو ىنأ نب دعس اهريما ةرشع عسن ةنس الواجو ىرعشالا
 0 ها م

 دئوأبس بس ةعقو مث صاعنا نب ورم اعريمأو نيرشع ةنس ىويلاباب ة ةعقومت ةبوأعم

 زاوه'الانمناجرلا حف مث ىلرملا نرقم نب ناهنلا اهريمإو نبرشعو ىدحأ ةنس

 ناذهو ىلوألا رخطمدا تناكو ةعش نب ةريغلا اهريمأو نيرشعو نيتنثا ةنس

 لاق ةرشع نامت ةنس ناكف ساومع نوعاطو ةدامرلا امأو -نيرشعو ثالث ةنس

 هللا ديعنرمع دالوأو لاق : ةيلاوتم نينس رشع سانلاب هع هللا ىضر ربع جحو

 ةيعادخلا .لورج تنب ةكيلم همأ هللا ديبعو نومظم تنب بنبز امهبما ةصفحو

 موثلك مأ ابهما ديزو ةمطافو لحنلا ىمح تباث نب مصاع تنب ةليمج همأ مصاعو

 نةحرلا دبغ ةمسأو ربجتو ٠ . مهنع هللا ىضر ةءطاف نم بلاط ىلأ نب لع تنب

 لسا مهنف رمع ىلاوم امأو .رخأ تانبو ةمطافو نمر لادبعاضيأهمساوةحمش وبأو

 دبشتسا.رمع ىلوم عجبمو ةيمأ ينأ نب ةلاضف نب كرابملا دجةيما وبأو .ىناهو

 ةلياو موي ىف ةنيدملا لإ ةكم نم راس ىذلا وهو ناوك ذو رادلا كلامو ردب موي

 « هاضرأو هنع هللا يضر اهنارطأ يلإ انرشا دقو ةرصحنم ريغ ريع لاوحأو

 ريسلا باتك لوأ ىف بذهملا ىف روكذم 4 رعاشلا ةعيبر نأ نم رمع) 8#“

 ىنأ مسإو ةعيبرا ىنأ 0 هلل دبع نب رمع صقح وبأ ًاوعو هدج يلا بوسنم وه

 ةعيبرينأ نأ هلادبع هودأ نك موزخم ني ورمع نب هللا دبعنب ةريغملانب ورمع ةعيب

 ف شزت فارش أ نم هللا ديع ناكو نييباحص ةمجعملا نيشلاب شايع همعو

 ىصاعلا' نب ورع مم شرق هتثعب ىذلا وهو ابجو سانلا ندحأ نهو ةيلهاجلا

 اهفيلاهو نمابادلب نونلاو ميجلا حتفب دنجلا كَ هللا لوسر ءالوو ىشاجتلا ىلإ

 رصح أنف نامع هالو مث هنع هللا ىضرت باطخلا نب رمع لتق يف تح اهيلع لزب ملف

 هةحاو مع مقوف ه صن ءاح نام 0 5
 ٍر 3 002 امك 707 هضب

 لئاقلا وهو روبتشملا رعاشلا وبف ةهحرلا بحاص روع هنإ امأو ٠ نمحرلا كيغ

 وف وبأ هلي دبع ةينُك ٠ * كم يموت 1
 هين وا يوم



 ءامسالا بيب 1

 نايقتلب فيك هللا كرمع البس ايرثلا حكشلا اهما

 سمش دبع نب ةيمأ نب ثرحلا ن هللا دبع تنب ايرثلا ىع هذه ايرثلا اولاق

 نحرلادبع لرب ليهس وه ليبصو ةيكللا ةيومالا ةيشرقلا فأنم دبع نبإ

 . يرهزلا فوع نا

 ىفوه اذكه ريزمتلا باب ىف بذهلا ف روكذم م دعس نيرمع)

 نب ريسع هياوصو اهيجج نيمسالا ىف فيحصت وهو دعس نب ربع بذهملا خسن
 ءاش نا ماهو الا ىف نماثلا عونلا ىف هحضونسو نيمسالاىف ايلا ةدائزب ديعس

 ىلع نع ىور . ىعباتلا وكلا ىعخنلا بيت وبا ديمس نب ريممب وهو ىلاعت هلا
 ىيود ٠ مهنع هلل ىضر يسوم ىنأو رامعو دوعسم نباو صاقو ىلأ نب دعسو

 ىلع اوقثتاو مهريغو رعسمو ءاحلا حتفب نيصح وبأو شمعأالاو ى عيبس)ا هع

 ةنس فوت . لسمو ىراخيلا هل ىور هب كيسح جلا لاق ٠ هتاالجو هقيثوت

 «ةلامو ةرشع سخ

 بذبلا يف هرك ذ رركت ةئاس مأ نبا ( ىباحصلا ةهس نأ ني رمع )8
 هنأل عشولا اذه ىلع تين اأو ةروهلا رس باب ىف بذهما ىف روك ذلا وهو

 ادع نيئاديع ةبلس ىلأ يأ مسأو ةلس ىفأ ن ني رمع صج وبأ وه هيف فحصت 2

 نييباحصلانب | يناحصلاىمو هزيل ىشرقلامو زخم نب ورمع نب هللا دبع نب لاله نبأ

 رخاوأ ىف نارجاهم اههو هيوبأ عم ةشبملا ضرأب دلو .دلص هللالوسر بدير
 رشعانثا يتم هللا لوسرنع  ىور ٠ هلل لور ةرجه نم ةيناثلا ةنسلا

 بهرو ةورعو بيساا نبا هنع ىور : نيثيدح اهنماسمو ىراخبلا ىور اشدج
 « نيناميو ثالث ةنس ىفو ٠ مهريغو ناسيك نبا

 , ةدالسم ددح وع م ةحوتفم امجدعم ناعيج © ني رع ري فق ن2 ةةدشم ةدحاو وع م ةحوتعم ةمجبعم بك 4 ةبش ن مك . 5

 . دادفي نك- ديز وبأ ىوحنلا ىرصبلا ىربجلا ةطب أرنب ديز نب نيعلا حتفب
 مهاوس قلخو نوره نب ديزيو مصاع نب لبو ردنغو ناطقلا ىبحب نع ىور



 5 رمخ همسأ نم

 يناجرجلا دمحم نب كالا ديعو ميه وبأو ينقثلا سابعلا وبأو هجام نبا هنعىور

ذبلا مسقلا وبأو و ىنارحلا بيوعش وبأو ايندلأ ىنأ ناو
 دعاص نبدقش نب ىف ىو

5 1 5 - 

 قودص وهو ىنأ ماتم تبث 0 نأ نبأ ! لاق ٠ نورخأو لما ىضاقلاو

 نم رسب معا فوت ٠ كي ةبشو دبز ز هيبأ ساو تاقنصم هلو

 ةنس نوناعو عبس هريعو نينئامو نيتسو نيتن ةنس ةرخآلا ىداج ىف ىأر

 .٠ مايأ ةعبرأ الآ

 (؛لبشعلاو لخنلا ةقدص لوأ ىف رصتخلا ىف روكذم( حلاص ن رمعإ) 7و

 رصتحملا فرركت لداعلا مامالاو دشارلا ةفيللا ( زيزعلا دبع نب رمع ) 4

 صاعنا ىبأ نب محل نب نآورم نب زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأ وع بذيملاو

نب سنأ عمس.ناسحاب ىب مي اعلا يومالا ىثرقلا سمش دبع نب ةيمأ نا
 كلام 

 نب لبس نم بهوتسأو مالم نب هلا دبع نب فسويو ديزي نب بئاسلاو
 دعس

 عد مكح شنب ةوخ نع كودو هل هيهوف ع هللا لوسر هيف برش احدق

 نحرلا دبع نب ركب وبأو ةورعو-بيسم ا نب ديعس مهنم نيعبأتلا نم تاعاربس

 ةلع ىور . ىرهزلاو دعس نب رماعو معاربأ نب هللا ديعو هرببس نب ميرو

 ورجع نيد نب. ركب وبأو نيحرأأ دابع نب ةاسوبأ مهنم نيعباتلا نم قئالخ

 نورخآو لب وطلا ديمحو يراصن "الا ىو يرهزلاو ردكتملا نب دممو مزح نبا

 هتقفشو هلدعوهعروو هدهزو هحالصو هملع روفوو هلضفو هتلالج ىلع اومجاو

 هصرحو هل ةعط فيس داونجالا ىف هعسو لذبو مهف تريم نسحو نيملسلا ىلع

 وهو نيدشأرلا ءافلخلا ةنسو هتنسب ءادنقالاو يل هلا لوسر راثآ عابقأ يلع

 قمكحلا دبع نبا مجدقو .رصحم نأ نم رثك أ هبقاتمو نيدشارلا ءافلخلا دحأ

 هيفو هتقيرط نسحو تر يع ليج ”المتشم ادلب زيزعلا دبع نب رمع بقأنم

 نم:زعغو دعس. نزأ و دو هب بدأتلاو , رعب نع ىتلسلا الام سئاغتلا نم

 (هالا بينج «جادمم)



 ءامسألا بيذهم 1

 نب مصاع تنب ةصفح مصاع مأ هما نأ اوعجأو ةسينن ءايشأ هل اضيأ نيمدقتلا

 نايلسهمعنبأ دعب ةنالخلا ىلو . قدمد تنكس ليا اهمسأو باطخلا نب رمع

 كااادبعنب نامياس تأه نيح ةفالكلاب زي زها دبع نإ رمع مدوبو اللا دع نبأ

 نيتلسرمع ةقالخ تناكو نيعسنو عسل ةاس رفص نه نول رشعا نايلس تامو

 الرعواطق ضرأالا الفاهتع هللا يذر قيدصاا ركب يأ, ةفالخ وحس ريشأ ةسخو

 هتفالخ لبةهفلخ كلام نن سنأ ىلصو.ةئيسلا قئارطلا تامأو ةنسلا نئسلا نسو

 بوبأ لاقو . ىتفلا اذه نم كتي هللا لوسربةالص هبشأا دحأ تيأرام لاق 5
 نايفسلاةو . هنم ع ا ىل نعاذخآ ناك انك ردا نم ادحأ رعأال ىنايتخسلا

 لاقو . زيزملا دبع نب رمتو لعو نامعو رو ركب وبأ ةسخ ءانلخلا ىروثلا

 لابجلا سوؤر ىف ءاشلا ءاعر تلاق زيزءلا دبع نبا رمع ىلو امل رانيد نب كالام

 ولاقت كلذب مسلعأم و مل لقت سانلا ىلع ماق ىذلا عااصلا ةفيلخلا اذه نم

 ةويحنب ءاجر لاقو . انيءاش نع دسأالاو بائذلا تنك حلاص ةفيلخ ماق اذأ هنأ

 اوموق فلختسااملفمهسبلاو سانلارطعأ نو هتفالخ لبق زيزهلا دبع نب رمع ناك

 ىف ىوري ليتح نب دمحأ لاق هبوهتز نب ديح لاقو . اهرد سلع ىثثاب هبايث

 اهنيد ةم'الاهذهل ححصي نم ماع ةئام لكس أر ىلع ثعبي ىملاهت هللا نا ثيدحلا

 مرك ذ ىذلا ثيدحلا اذهو . زيزعلا دبع نب رمع وه !ذاف ىلو' الا ةلاما ىف انرظنو

 هلو يلم هللا لوسر نع ةريره ىنأ ةياور نمهناس ىف دواد وأ هاور دهسأ

 جي رس نب صابعلا ىلأ ىلع ةثلاثناو ىفاشلاىلءةيناثلاو ره ىلعىل والا ةثاملا ىف ءاملعلا
 ىرعش الا نحل ىتأ ىلع لمح هنا ىدنع رك اسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 ىو . ارمش هيف اودشناو هللا ديع وبا مك احلا هاور جيرس نبا هنأ روبشللو
 دماج وبأ لبقو ىلالقابلا نب ىاقلا ليقو ىئولعصلا لبس وبا لق ةعبارلا
 رمعىفوت . لعأ سارا هوحر لازغلا دياح وبأ مامالا ةيفماخلا قو ىبارقسالا



 15 ريزعلادبع نب رمع ةمجرت

 الزان ناك هب كد رازيروهشم كانهم ربقر( ( )١ صح نم ةيررةيرق ناعمس ريد ريش

 5 ةلس بجو نم
 هللا ضر باطخلانب رمع ناك وههبجو ىف ةباد هني رم ةيمأ يب جشأ هل لاقي جشأ

 ناك ةبيتق نبا لاق . الدع ضرالا "الع ةجسش هبجوي لجر ىدلو نم لوقب هنع

 حاصلا نبا حاصلا دلولا كالا دبع مهنم انا رشع ةعبرأ زيزملا دبع نب ر هع

 رهشأ ةتسو ةنس ةرشع عبس نبا وهو هيبأ ةفالخ ىف فوت سائلا دبعأ م نه ناك

 حلاصع مامهالا ىلع هل نيتيعملا و ةيعرلا لباسم رمع لع نيريشملا دحأ ناكو

 وأ هدلاوب هرصع لهأ ربأ ناكو هللا همحر ريخ ةناطبو اخلاص اريزو ناكو سانلا

 زيزملا دبع نب رمع لصأ هخئرات ىف ىراخبلا لاق .ةروبشمبقانمالو مهربأ نم

 نيتسو ثالث ةنسزيزعلا دبع نب رمع دلو اولاق دعس نب دم تاقبطلا فو ىندم

 نم نيشلا ىذ نم ىرعش تيل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هدانسابو

 *هبجو ف تناك ىتلا ةجشاا نيشلاي دارأو اروج تئلم مالدع اهؤلع ىذلا ىدلو

 ثدحتت انك انا لاق رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع هتحص ىلع قفتما .دانساو

 ةريس ابيف ريب رمع دلو نع لجر ةمالا هذه ىلب ىتح يقل ال رمالا اذه نأ

 هبجوب تناكو رمع نب هللا دبع نب الب وه لوقن انكف لاق ةماش هبجوب رمع
 دارأ امل لا# بذوش نما نع هدانسإبو ' زيزعلا دبع نإ رمعب هللأ ءاج ىثح ةمأش

 بدأ ىلع جا هميقل لاق زيزعلا دبع نب ردع مأ ج وزني نأ ناورم نب زيزعلا دبع

 مآ. جوزف حالص مهل تيب لهأ جوزت أ نأ ديرأ ىناق ىلام بيط نم رانيدةثام

 لعلاو وهو زيزعلا ديع نب رمع ىنرمأ لاق فاوصلا جاجح دع هدانسايو . رمع

 ىغ مع ةرعملا نم ةئرق ىف اعادرب ةسمح: ع امتي ذأ | اهنم ةنرق تسل تلق (1)

 ريدلا|اذهوت صقح ىلا بسنت اهيحاونو ةرمملا.تناكدقو بلحو ها نيبصمح ىرق نم

 انتخين شماهنم ها لعأ هللاو برع اربد همضوم ناك ةريقللا ريدب مويلا فرعي



 ءاممالا بيذبم ٠

 اصيق هعطقف ةثام ميرأب بوثناكف ابايث هل تيرتشاف ابايث هل ىرتش أ نأ هندللا

 هورتشاف ةفيلخ وهو هل بوث ءارشإ رمأ م هظلغاو هنفخأ أ م لاقق هدي همل م
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 ناملسنأ هدانسابو « هقرأو هنبلا ام هلل ناحب_س لاقف هسدلف اهرد رشع هل راب
 نم رمع فرصناو نايلس ىفوت املف زيزعلا ني رمعل ةفالخلاب دهع كالا دبع نبأ
 ايهكرف اهب يتأف ءابيهش ةليغب ىلإ راشأف هل تضرع دق ناهلس باود اذإ هربق
 نيبو هئيب ابحرطف ةينمرأ ةداسو لوانت 9 رملجعدقا لاقف شرف اذإو فرصناو

 رعد كيلع تدلج ام نيهسملا جئاوح ىف ىنأ الول هللاو امأ لاق مث ضرالا

 ناكام درف هتيب لهأب انأدب زيزعلا دبع نب رمع تيأر لاق ليهس نب ديما دبع
 نم لجرب منئج دي ولا نب رمع لاقق دعب سانلاب كلذ لعف مث ملاظملا نم مهب ديأب

 بتك لاق دانزلا ىنأ نعو « 7 اذه لمتف يلع هومتيلوف باطخلا نب رمع دلو

 ام اندفنأ ىتح اهانددرف ابلهأ ىلا ملاظملا در ىف قأرعلاب ريزعلا دبع نب رمع انيلا

 ناكو دانزلا وبأ لاق ماشلا نم لاملا رمع انبلا لمح ىتحو قارعلا لام تيب ىف
 فرع اذا كلذ نسيأب ىنتكي ناكو ةمطاقلا ةنيبلا ريغب اهلهأ ىلا ملاضملا درب رمع
 مشع نم هفرعي ناك ال ةنيبلا قيقم هنلكي ملو هيلع اهدر لجرلا ةفظم نم اهجو
 نب رحب ى بأ لع مدقي ناك املاق هيبأ , نع رفعج نب معارعأ نعو ٠ هلمق 5 < نأ 4+ ةالولا

 د 4

 4ب 05

 وأ مسق وأ ةعدب ءافطأ وأ ةنس ءايحأ وأ ةهلاقم در هيف الا رمع نم باتك دمج

 يلا تك لاق دمع نب ركب ىبأ نعو .اينالا نم م جررخ يح ريخ وأ ءاطع ردقت
 وأ لم قح نم ىلبق نه هرج روج لك ىلا رظنأف نيواودلا أريتسأ نأ رمع
 يمومىبأ نعو . مهتثرو ىلإ هعفدافاوتام ةملظلا , لحأ ناك ناف هيلا هدرأف دهاعم
 كلاناو دمع نب ركب ىبأ للا زنزعلا دبع نب رمع باثك تمس لاق ةديبع نبا
 ديسأ نكيالو راغنللو سلما ف مهني ىمأ سانلا يلا جرخأ كتيب ىف سواجلاو

 نلف .نينمؤلف ىبمأ تبب لهأ نم ءالؤح ناو الو دحأ نم كدنع رثآ سانلا نم

 نأ نأ ىرحأ انأ لب ءاوم موسيلا ىدنع معريغو نيسولا ربمأ ثدي لأ



 بتنا افءىش كيلعزكشأ اذاومهعزان نم نوربقي مهنأ نينمؤملا رمأ تدب لهأب

 ةعدب لكك ناك ولف هل مالك يف رمع لاق لاق مزاح ىبأ نب مزاح نعو .هيف ىلا

 رخآ ىتأي ىتح يحل نم ةعضإ ىدي لعابشملي ةنس لكبو ىدي ىلع هلا اهتيع

 نب رمع ماق لاق ناماسس ىبأ نب دامح نعو ٠ اريسب هللا ف ناك ىسفن ىلع كاذ

 نعو' هللا ةيصعم ىف انل ةعاطال هئوص ىلعأب لاق قشمد مداج ىف زيزعلا دبع

 ىنثاو ىلاعت هللا دم ديزعلا دبع نب رمع اهبطخ ةبطخ رخآ لاق دقاو نب هللا دبع

 فكرأ تييحأ ام قدي ريشأ وأ ةنس شمتانأ الول هاو سانلا اهمأ اي لاق مث هيلع

 القديز نب ةجراخو هللا دبع نب ماس نعو . نيتبلملا نيب ام قاوفلا .اقاوفشيعا

 نأ هدانسابو ٠ زيزعلا دبع نب رمع هفالختسأ ىف كللا دبع نب نامل_ا وجرغل انا

 سايل وديع نم لوضفلا نم هكلع ناكأم لك عاب فاختسا امل زي زعلا يع نب رمع

 . ليبسلا ىف هلعْجشل رانيد فلا نيرششعو ةثالث غعلبف هنع ىنفتسي ام لكو رطعو

 تام يت> ىلو موي نم ماهط نم العتب مهنازيزءلادبع نب رمعمداخ نع هدانسايو

 هناو ناسأرخ قيرطب تاناخلا لمعب رما هناو ضرا لك نع ثكلا مضو هتأو

 ءاطعلا تعي سانال ضرفا نا هيتأب ناكو مزح نب ورمعنب دمحم ركب ىلا ىلإ بتم

 ينمإ 4 ضرفي صوفنم لك يلإ اومفرا نا سائلا ىلإ بتك هناو .رجات الإ

 هلك ليقأب لمعي ناك دمع نب ركبابا نآو ٠ يكيلع هدرت كلام وه اهئاف دولوملا

 ريزهلا دبع دب رمع ثيأر لاك سدق نب دهم نعو ' هأبا رمع ثاثحتسال راهتلاب

 ساج حصا اذاف ملاظلاد رفو نيما ملا رمأ ىف بكين ة ةعمشب ىعد ءاشعلا ىلص اذإ

 فال هيلع قدصتي نم تيأردقلف ابله ال سقت نا تاقدصلاب رماو ماظل در ىف

 انمسقف زيزعلا دبع نيرمع انثعب لاقدب زينب رجابم نعو . ةقدصأ ويف لبأ لباقلا ماعلا

 ماعلاف هيلع قدصتي نم لباقلا ماعلا ىف ةكرا ذخأتل اناو انتيأر دقلف ةقدصلا

 ل1 4٠د عاش ىنبإ د
 هلام ممل م2 هناأيد لس هأرأ ١ تنك دقل و ىضال ط1

 محازماي لاق م ايكرتىف كاف مايحلل هأب لاق مث ابحالصإا ف ملكشف تبر 535 هل ةيعتياردقاو

 8 اذ ثدحاايو!
 ءانا مضادحأ



 ري رعلا دبعقب رمع ةهجرت 3

 عون ءالطلا *ضرأ لكىف ءالطلا مرحو لاق ائيش ثدحم لو ايندلا نم جرخنف
 رهعىدف لاق بياك نب مصاع نعو . هنوحيبتسي قارعلا لها ناك ةذبنالا نم

 ناك رمع فيس نا هدانسابو . مهرد فلا ةثاع هدر ودملا نم الجر زيزعلا دبع نبا

 ءانذؤم ع ةيالث هن ناك هنأ فيعض دانسابو . ديد هالحو ابعزمو ة ةضقب لح

 لك أ نمو ركذلا سم نم أضوتي ناكو أضوت اذإ هبجو حسمب هنأ فيعض دانسابو
 ضايبلا قةشلالوقبو ءالخلا لخد اذإ هسأر مئقيو ركسإ' نم ىتح رانلا تسمام
 . نيسلا لمح ومع بنتك هلابثاك ل رع ؤيزملا ديع نب رم نأ هدانسابو . ةرمخا كعل

 نوميم نعو ٠ ةلبقا|اولمقت بسلا نأ ةماقالا يف نْدّؤلأ ذخأ اذا سانلا رمأي ناك هتاو

 لاق ةدايع ب عود نمد ٠ ءالعاا 2 ؤيزمعلا دع و رم ناك لاقنا رهم نا

 د_ع نأ ةفا هلأ كسمأ رم ىل نيب مضو اهو ٠ نئاز زا ند كس جرخأ

 . 2 رسب , هحنر الا اذ_هاعا مد اهو لاقن كلذ 2 هل اقف تمار

 يبتكر نأ هدانسابو تاهابملا ةفاخم مالكلا نم اريثك عدال ىلا رمع لاق لاك

 تكرأ يغبني ال لاق هناو . ةالصلا مامت نم مني ديقب دحأ ديق, ال نيسوبحلا ىف

 فاذمال ىأرلا ىوذ ريشتسي هلبق ناك ام ماع ملح فيفعوه نم الا ايضاق نوكي

 ةفرادا لش رع لا وا رخل ل لحد ىصرشلا بعتت نا هلآ ان ةنئالخلا !ق ع نطو رع لع اخد لغتنا يك ب دمحم ناو ؛ ضألإ ةمالم

 كب يىدبع نيئمؤملا ريمأ 3 لاق كللام لاقذ فرط الل هيلا رظني لم مسجلا نسح

 وأ فيك لاقف كرم بهذو ٌتأمسج لحو كنول رمصا دق كارأو مسجلا ندح

 ىارختم لاسو ىنحو 3 ناتفدحلا تردتبا دقو ثالث دما ىرق ف يتيار

 تكلا اذ 55 <: 1 رشأ هديل اويحمل 80
 ع

 ا امأأ لاق يطخ رمع نأ هدانسابو * ةركن يل دشأ تن ردو اديدص ىثو
 هناو :فلخ للاى وقتا سيلو ءىث لكنءافلخ هللا ىوقت ىف ناف هَل اوقتا سانلا

 نم ءيش نع رمع لاس الجر نأحيحصلاهدانسأب و : ريصلا نينمؤلا لوعم لا 2» ا 11

 حيحصلاهدا:سابو' كذ ىوس مع هلاو ىبارعالاو ىصنا نيد مزلأ لاقذ ءاوهألا

 الجر نأ هدانسابو ٠ ةفمالتْزم زعلادبع ننرمععم ءالعلا تناك لاق نوميم نب ومع نع



 1 ءامسالا بيذبل

 ءارمالاىلا بتك رمع نأو. مجلم ىقتملا نا لاقفدتم كعنمام هل ليقف رمع نم لاث

 دودملا ةماقأ لاق هنأو ٠ آريس 0 ىف ةباد فهضأ الا دزفلا ىف اوكرتال
.8 
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 | ىلاك دعب : ناوساملا ب م | ١1 دع أ

 ثدح فرءنالو كليبو ينيب ةفاسلإ ددب معتال وىدجاريق مهملاظم نيملسملا ىلع درت

 درف ءادوس مأ ءارثع اهدرأ تبنك لجر ةاش درب كيلا تبتك ول ىتح توللا

 غرف دق اذه لاقف هللا كاقبا هل لاق الجر ناو . ىنمجارتالو مبملاظم نيفسملا ىلع

 ناطيشلا لازيال لاقوتايقلتسمن مني نأ هتانب هني ناك هنأو .حالصلاب ىل عدا هنم

 ناكامو نيفصو لما نع لئس هنأو. ايف عمطي تقلتسا اذإ نكادحا ىلع الطم

 نأ و . اهيف ياسا سمغأ نأ هركأ اناف اهنع ىدي هللا ىك ءامد' كلت لاقف اهيف

 ارش ادنءالاغا رفالفغارفلابهذ غارفل'نمأو لاقف انا تغرفت ولرمعل لاقالجر

 هلبق نم تدامك سرحب هجورخ ىفو مسلا نمدبأ رشوهماعط ىف ظفحتي نأ هللوق

 موي نود امور فاخأ ىنا رعت تنك نأ مهللا لاق هيلع رثكا اهلف مه نيأو لاقف

 هنأ ارث نيو زيزعلا دبع نب رععاتيتأ لاق دمام نعو . قوخ نمؤت الف ةمايقلا

 اذإ ناك ربع نأ هداتسأبو . هيلا انجتحا ىتح هدنع نم انجرخ اق انيلا احبس

 1 ا 1 ا 1
 ةماعلا رمأ ف ردع ثو نك 0 2 راه ره جع سمأ ةساقل رمأ أ ىف روع اذإ و لالأ ثدب مم ع مسا

 انا لاق كبفكن انأ ليقث هدعاصأت ماقق جا رسلا سعن ذا هلي تاذ وه امدبقهسفن

 هنأو "نيس بذكلانأ تءاعذنم تب ذك املاقهنا و:ت اج نيحرمعانأو ت ةنيحرمع

 تنافسهذإ لاق كريغو ىريغريخم مباك سانلامالغلاهللاقف هل بطت#هل امالغ سيتحأ

 نعو . ىنضِبق ىلاعت هللا نأو ادحاو اموي تادعوا تددؤل هللاو لاق هنأو. رح

 هسفنب هلسفي نأك هنأ الاهثادر ريغ هدأ رام ربشأ ةتسرععدنع تّقالا ناروم نب نوميم

 نهي 2 هيلعو ةمجحا م يلص رمغ نأ ديوص نس ديعس نعو ٠ ةمجلا ىلإ ةمجلا يو
 أم 0. ليز و ا

 ل لاقف لاق ةهم انساحو سلج غرف امن هناخ نمو ةيذب نيب نم بيلا عوقرم

 ىح ايلمس كتف تدنصوثسبا ولق كاطعأ دق لإ نا نينمؤملا ريمأاي موقلا نم لجر



 وربعب أب 5

 لضفأو ةدجلا دنع دصقلا لضفأ نأ لاق مث هسأر عفرمت هئاس دق كلذ نأ اتفرع

 انرشاايفوةرسحنم ريغ هئاضفو زيزعلا دبع نب رم لاوخأو ٠ ةردقلا دنع وفعلا
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 رك ا دل 2

 الغاب ىموت نم 4 | ليقو.اموي نيرشعهيف قوت ىذلا هطرم ناكو ٠ ةياقك هيلأ

 نفد نأ ىصوأو“ نيحلاصلايلوتيوهو باتكلا لزن ىذلا هللا مهيف ىلو نأ لاقث

 هولعجاق تم !ذإ لاقو هرافظا نع رافظاو ىنلا رعش نم هدنعزاك ءىش هعم

 ربق ىلع بارتلا وست نح اهب لاق كلغام نب فسوي نعو ٠ كلذ اولعنف ىتفك ىف

 محرلا نمحرلا هللا مسب هيف بوةكم ءامسلا نم قر انيلع طقس زيزعلا دبع نب رم

 © رانا نم زيزعلا دبع نب رمعل هللا نم نامأ

 ورمع باب

 ىف بتكبالو واولاب راو مقرلا ىتلاح ىف بتكي ورم مسأ نأ ىلع وقفنا

 لوصحل بيعتلا قكفذحو رمع نيبو هنيب قرفلل واولا تيتكو اولاق وأو بمصتلا

 هلوأ حت ءايشأ ةثالك ورمع تفل رمع نود هيف وأولا تامجو فاالاب قرغلا

 . رمع فالخم ةدايزلا هب فحج الف هفرصو هيناث نركسو

 نم مضاوم يف روك ذم هنع هللا ى ذر( قاحصلاىرمضلاةيمأ نيورع ) 9

 دليوخ _:رب ةيمأ نب ورم ةيمأ وبأ وه . بذهملا تلاكو ىو رسمنحتلا حاكن

 ميجلا مضب يدج نب بعك نب ةرشان نب هللا ديبع نب سايأ نبشا دبع نبا

 ىرمضلا ينانكلا ةنانك نةانمديعزركب نب ةومض نب ةنفحلا ةلمهملا لادلا حتفو

 هدهاشم لوأو ةنيدملا ىلإ م ةشبحلا ىلإ رجاهو اهبدق لسأ ىزاجملا قامصلا

 شرف ىلا انيع هثورو هررمأ يف هثعب هيلع هللا لوسر ناك و نوتلاي ةنوعم رثب

 هلسرأو اهيلع هويلص ىتلا ةبشخلا نم ىدع نب ءاخلا مضب بنيبخ لمحل هذحو

 قاكو نايفس ىلأ تنب ةبيبح مأ هل جوزعف الكو ىئاجنلا ىلإ يلع هللا لوسر



 ئى-] ورم همسأنم

 روبشللاو دحأ ةوزْغ كعب ملسأ امئاهناربلا دبع نيا لاقو.اهطادرو برملا داجيا نم

 . مسهيلع تناك ةبقر نع هوقتعاف ةنومم رغب 12 رماع ىلا هترسأو اوئاق لولا
 تبارص 00

 تكتادحا ىلع عاصف كل احلا قفا امدح نو رشع نسلع هللا لوسز نع هل قوز ه3 | أسعد يراخملا دقي اددح 5 9 1 ءع هل

 قوت نورخ خإو هلئإ دبع و لضفلاو رمدج ةئالثلإ هوئب هتع ىور . رخآ ىراخبقو

 « ةيواعم ةافو لييق ةنيدللاب

 ةمحمملا نيغلا ناك ساو قوف ةانثملا حتنب (ىاحصلابلغتنيورع

 ن ركب نم وه ليقو سيقلا دبع نم ىدبعلا بلغت نب ورمع وه ' ماللا رسكو

 نبدسأ نب ةليذج نب ىمعد نب ىصقأ نب بنه نب طساق نب رعلا نم ليقو لئاو

 قافتالاب ىبر وهف ةعيبر نب دسأ ىلإ مجرب هبن ىف روك ذملا عيمجو رازت نب ةعيبر

 اهأور نيثيدح 6 ىنلا نع ىور ' ةرصياا نكس دي ىلا بحص

 ىراخبلا حيحص ىف تبث ٠ هريغ هنعورب مل ىرصبلا نسحلا هنع ىور . ىراخبلا

 الاجر ىطعأت همستف ءىش وأ لاعب ىت أ حفل هللا لوسر نأ بالغت نا ورمع نع

 دمبامأ لاق من هيلع ىثثأ 7 . ىلاعت هللا دمحخل اوبتع كرت نيذلا نا هفابق الاجر كرثو

 ىلعأ ىذلا نم ىلإ بحأ عدأ ىذلاو لجرلا عداو ل / ىلع ال ىلا هللاوف

 امىلإ امأوقأ لك !و عاملاو عاجلا نم مهبولق ىف ىرأ املاماوقأ ىطعأ ىتكلو

 نأ بحأ ام هللاوف بلغت نب ورمع مهنم ريخلاو ىنغلا نم مهيولق ىف هللا لمج

 « معنلا رح تم هللا لوسر ةملكب ىل

 منغني بعك نب ءاح اءارحنيديزنب ميجلا حتفب ( حومجا نيورمعإ9) ١
 جرزؤملا نب مثج ىب نم ىفساا ىراصت ذلا ماللا ر مسك ةحاسس نب يمك نبأ

 نب هلا ديعو وه نفدو دحأ موا دبثتساو اردب هدوهش ىف اوفلتخاو ةبقعلا دهش

 ثا لوسر نأ اوورو _:ريربص اناكو دحاو ربق ىف راج دلاو مارح نب ورع

 »ذّ .ن تارص
 تاداسنم أديسو رمناكو حومجا نب وربع مديس ةملس ىنب نم رغنأ لأف دلع

 ا يىنلا "هن نوتاقي نيد ةعبرأ هل نكو مهفارشأ نم افيرشو ةملس ىبب

 (مامسالا سيفه ؟#ج 4-م)



 ءاممالا بيقهم فا

 ةنحلا يف هئيأر دقل دهشتسا نيح هيف لاق ع ىنلا نأ اوورو

 ميلا حتفب ةعذج نب كلام نب ْذياع نب رارض ىنأ نب(ثرحلا نب رمعإلا؟
 وخأ قوكلا قاطصلاا ىعاؤخلاو رعوب 6 نب دعس نب ةمحصملا لاذلا سكو

 وغ هيلا بسن ىذلا قلطصلاو اهنع هلل ىذر نينمؤملا مأ ثرحلا تنب ةيريوج

 هل ىورو . طع ىلا نع اثبدح ىراخبلا هل ىور ٠ ىناحص اذه ورمعو .ةعذح

 <« هريغو ىعيبسلا هنع ىور . هريغ

 ةثلثم ءاث هرخآث ب ردع و رمج ديعس وب أوه( ىفاحصلاثيرحنن درععإا؟

 ةفركلا نكس يوزحلا ىشرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ورمعنب ورم نبا

 ىنلا حسمو ثيداحأ 0 ىنلا نع ىور اراد ةفوكلاب دخلا ىثرق لوأ وعو

 لمأ ىغَأ نم ناك امظعالام يسكف هتعب , وهةقغص ىف ةكربلاب هل اعدو هسأر سلي 5-7

 هلو يلي ىنلا ىوت اهبف يلبا ةفوكلاب ةيمأ ىتيل ىلوو ةفوكلا

 بقع هلو نينامو سمح ةنس قوت ردب ماع همأ هب تامح لبقو ةنس ةرشع اننا

 و هب 5 0
 20 اول د

. 

 ه نيعباتلا نم ةعامجو رممج هنبا هنع ىور ةموكلاب

 صاصقلا فو ديعلا ةالص ىف بذبملا يف رركت «ىاحصلاءزج نيو رمع ل9

 حتفب نإازول نب ديز نب مزج نيورمع دمجوبا ل لاقيو كاحضلا وبا وف تايدلاو

 ن الام نب منع نب فوع دبع نب ورمع نبأ ة ةمجمم لاذب واولا ناكسإو ماللا

 هدهاشم لوا اذه ريغ هرسن ىف ليقو ىندلاىراجنلاىج رزخلا ىراصنالا راجنلا

 نبأ وهو نعل نار 2 ىلع حلل هللا لوسر هلمعتساو قدتخلا ع ع هللا لوسز مم

 تايدلاوسورجلاوتاقدصتاو نةسلاو ضب | رذلا هيف أباتكهعمثعبو ةنس ةرشع عي

 مهلك واقر فما هريغو ىئاسألاو دواد وبا هاور نعسلا بتك ىف روبشم اذه هباتكو

 دقت ةنيإ ةنع ىور - عضوم قى مينم دحأ ةفوتسي و تايدلا ىف ىئاسنلا ةياور هل

 , ىدحأ ةئس ةنيدملاب قوت ىرضخلا من نب دانزو ىلا نأ كيع نب رضنلاو

 * نيسفحو عبرا ليقو ثالث لبقو



 / ورم همسأ نم

 مضاوم ىف بذهللا ىف ءرك ذو رصتختا ىف رركت (ىعباتلارانيدنبورمع) 6
 وهروهشلا ددع قو صاصقلا ءافيتسأ باب طسو قو دوقفللا ةأرما ةدعقلاسم ابنم

 أرب اجوورمجنباو سابع نءأو رم نب عمس مهالو م جيجا يكل رانيدنبورعدمج وبأ

 سواطو بيس نيديعك نيعباتلا ةعأ نمقئالخو ةباحصلا نم نيرخآو روسملاو

 نب ديعسو دعاجيو هللا دبع نب ملاسو ىلع نب دحجو ىورأو حابد ىنأ نبا ءاطعو

 ٠ مههابشأو ىرهزلاو ةبتع نب بهوو راسي نب ناملسو ةكيلم ىلأ نباو ريبج

 ناداجلاو نانايغسلا رجيم أن اووعسمو ةداتقو بويأو قداصلا رفمجهنعىور

 نيعباتلا ةمأ دحأ وهو هقيئوتو هتمامأو هتلالج ىلع اوعمجأو ةمالا نم قئالخو

 عبرأ ةقث ةقث ةقث ةقث وه ةنييع نب نايف لاق بهاذملا باحصأ نردبتوملا دحأو

 ةيعش ناك و هريغ نم نب رشع نم ىلإ بحأ و رمتنم هه.سأ ثيدحو لاق تارم

 هقفأ تأ رام حيت ىفانبا لاقو“ ملعلابهف رش نكل و ىلوم ناكو ادحأ هلع مدقبال

 ةلامو نيرشعو تس ةنس ىفوت دهاجم الو ءاطع الو سواطال رانيدنبورمع نم

 مة نينا نباوهو مسأليقو سخخ ةنس ليقو

 ةمالا ةفص باب لوأ فب ذهلا ف روكذمماللارسكب 4 ةهاس نور ع5

 لوالا روبشلا حيحصلاو ىازوةانثمديزيوبأ ليقوءاروةمومضمةدحوج ديرب وبأوه

 ىراخبلا حيحص فت ل( ١)ىرصيلا ى ,هرجلا سيق نبا ليقو مقل نا ةكسنب و رمع

 رح نبا انكعشلاقف روك ذملاو رمع هنبا امو ملسو هي هيلع هللا ىلص ىلا ىلع دقو (0)

 ىزوحلا نبا لاقو ةبوح هل نابح نبا لاقو ريغص ىباح هنا سبذبتلا بيرقتهرصتخم يف

 هيلع هللا ىفص ىلا نامز كردا ىراخبلا لاقو ةياحصلا يف مهضعب هرك ذ حقلتلا يف

 ةوزغ يف روك ذم ىراخلا حبت يف روهشم هئيدحودقلي 1 يي ركوبأداز مس
 نب حاجحلا ةناور يىشو ةويوح قرط نه ةبادحصلا باتك يف ةدنم نبا هاور دقو حتفلا

 لا نيذلادفولا قت تنك لاك الس يه و رمح نع بوبا ن 5 الس يهدأ ن ع لابتم

 مصلا يف ميعن وبأ ىود دقو هتدافوب حيرصت اذهو سو هياع هللا ىلس هلل لوسر

 رعأ هللاو اذه ىلع ملطي مل فلصلا ناكو كلذ يضتقيام قرط ن ,ءاضيأ



 ورمع ةمسأ نم 58

 ىنلاري لو اولاق انآرقمهرثك أناكهنال شي نمز ىف ىبص وهو هموق مْوِب ناك هنأ

 «يناحصهوبأو *يثإ سبأو هآر ليقو ع

 ممريغو ىكللا رييزلا وبأو لوحالا صاعو بويأو ةبالق وبأو رم نع ىور
 ايس ق تادابسشلا ف بذهلاو رصتحخلافروك ذم4ديرشا'نيورمعإلا /

 هنب ورعديلولا وبأأ وهو هتمجرت ىهلايي قبس ىلاحص هوبأو ىعات وهو رعشلا
 هنع ىور مفار ىنأو سابع نباو هيبا نع ىور ىنئاطلا ىنقثلا ديرش نب دي رشلا

 «ل#و ىراخبلا هل ىور ةقث وهو نورخاوةرسيم نب ميهارباو ىرهزلا

 ميهارباوبأ وه اريثك اربركت بذهملاورصتخملا فرركن (بيعش نيورمعإل
 ىندملا ىمهسلا ىشرقلا ىصاعلانب ورمع نب هللا دبع نب دهم نب بيمش نب ورمع

 ةورعو اسواطو بيسم ا نيديعسو هنعهئابإ ور مظعم و ءابأ ممس ينئاطلالاقيو ىلالاقبو

 رانيد نبورمعو حابر ىنأ نب ءاطع هنع ىور . مثريغو راسب نب ناولسو ادهاجمو

 ىنايتخسلا بويأوىناييشلاقاحساوبأو ىلانبلاتباثو ىراصنالا ىو ىرعزلاو

 ىدع نب ريبزااو هبتم نب بهوو محلاو ةداتقو دنه ىنأ نب دوادو ند

 01 5 : نب ديرو ةورغ نأ ماشءو ليوطلا دامحعو لومطمو زاشل ان طلا هع و ل سكمو .

 زيزعلادبعو هرخآف ءازلابوءاملاب نامع نب يرو ركل نب نب ىحو بيبح ىفأ
 امم اذهو نويعبات نيروكذلملا ءالؤه لكو مهريغو سبق نب دوادو عيفر نبأ

 فين هنع ىورنيعباتلا ىعبان نم وه لب ىعباتب سيل هناف هتءالج ىلع هب اولدتسا

 تيار ام ىعازوالا لاق . مالعالا نم ههبشو ءاطع مهيفو نيعباتلا نم نورشعو

 نب ىلعو لبنح نب دمحأ تيأر ىراخبلا لاقو . بيهش نبورمعنم لمكأ ايشرق

 هدج نع هلأ نع بيعش نيورثيدحيب نوجتحم هيوهأر نب قاحسإو ىنيدملا
 بضغف هذع نيعم نب ى لئس ماح يبأ نبا لاق مهدعت سانلا نم ىراخبلا لاق

 نبا نع ةياور ىو هنع لجر نع كلام ىورو ةمئ الا هنع ىور هنأش ام لاقف



 أ ءاممالا ب يذهت

 لثسو.هفمض ءاج انبه نف لاق باتك وهف هدج نع هيأ نع ثدح اذا لاق نبعم

 نب زبب وأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع كيلا بحأ اءأ يزارلاءاح بأ

 تاقثلامنع ىور ةعرز وبأ لاقو ؟ ىلا بحأ ورمع لاقف هدج نع هيبأ نع مكح

 ةريثك ثيداحأ عمس امنإو ءدج نع هيبأ نع هتياور ةرثك هلع اوركنا امئآو

 هسنن يف ةقث يكموه اضيأ ةعرز وبأ لاقو اهاورف هدنع تناك ةفيحص ذخأو

 هب جم ةقث وه ناطقلا دعس نب ىبحم لاقو ةقث وه ىلحعلا دمحا لاقو

 نيذلا هنع ىور ةقث وه ىمراالا لاقو ثبدملا ىهاو وه لاق هنع ةياود ىفو

 هثيد#ي انباحصأ جتحاو لاق جحلاو ىرهزااو بوراك لاجرلا لاوحأ ىف اورظن

 نايفسلاقو هدج نعديبأ نع ب يعش نبو رمعةفيحصب أبعبال ةريغم ناك ريرج لاقو
 دوأد وبأ لاق يدع نيا لاقو ءىش هيف سانلادنعءدج نعهيب أن عهثيدح ةنييع نب

 هدجع هيبأ نع هثيدحي اوجتحاأوءاش اذا ثيدحلا باحصأ لبتح نب دهحأ لاق

 هدج نع هيأ نع بيعش نبورعهيوهار نب قاحسإ لاقو هرك رئاوءاش اذإو

 نكلو مها مهماقلو سانلاة أ هنع ىور ىدع نبا لاقو. .رمع نبا نع عفان نع ع بوياك

 ميضعب ركذ ن!و .حاحصلا ىف م ادولخ مل هايإ مهاعحا ممددج نعهيب بأ نع هثيداحأ

 نب هللا دج دج با مسا ذو ورم نا لا يدب تيعش عام

 اذهو ةلسرم يلع ىنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعشنب ورم ةياؤر نوكتف ورمع

 لاقوهللا دبع نم بيعش عامشةمنالا نم ءريغو ىلطق رادلا تبئأو فيعض راكنا

 قاحسإابأ خيشلا ن نأ رعأو .هلادبعهدج نم بيعش عامم حص ىروبأينلا ركب وبأ
 جاجتحالازوبعال لوصالا ىف ممللا باتك ىف لاق بدهملاو هيبنتلا بحاص ىَراريشلا

 نوكيفدخت وهو ىندالاهدج ةأرملا نأ لامحال هدج نع هينأ نع بيعش نب ورمعب
 ستيلا بحاص رثس أ دقوعب جاجتحلاز وجال انباحصأ نم..ريغلاق اذدكو السرم

 ةحص رات حدصلا نأ هباوجوو هيلع ركني امم اذهودب جاجتحالا نم بذجملا ف



 صاعلا نيو رمعة هجرت قا

 اذه بذا ىف راتخاف قيس اي نورثكالا هلاق اك هدج نع هيبأ نع هب جاجتحالا

 «رعأ او راتخنا بهذملا

 ىماعلا ةباتك ىلع روهجلاو اريثك اهيق رركتىناحصلا(ىصاعلانبو رمعإل 8

 وأ هقفلاو ثيدحلا بشك نم ريثك ىف مقبو ةيب رعلا لهأ دنع حيصتلا وهو ءايلاب

 عادلاو لامثلا ريبكلاك هوجن عبسلا ىف ءىرق دقو ةغل ىهو ءايلا فذحي اهرثكأ

 ني مشاه نب لثأو نب ىماعلا نب ورمع دمت وبأ لاقيو هللا دبع وبأ وه.اههوحو

 نب ىؤل نب بك نب صيمع»:نبأ ورمعنب مبس نب نيعلا حتفو نيسلا مصب ديعس

 نامت ةنس رفص يف ٍلسأ لبقو عبس ةنس لوأ ريبخ ماع ملسأ.ىموسلا ىشرقلا بلاغ

 نب دلاخو وه تي هللا لوسر ىلع مدقو كلذ ريغ ليقو رهشأ ةئسب حتفلا لبق

 لسالسلا تاذ ةوزغ ىف يل هللا لوسر هرمأ م اوملساف ةحلط نب ناهعو دياولا

 نيلوالا نيرجابملا نم شيجب هدمأفهدمتسا مهدالب لخد املذ ةثامأث مه شيج ىلع

 ةديبعىلال لاقو مهنع هللا ور ارملانب ٌةديبع وبأ مهريمأو رمعو ركب وبأ مق

 هللا لوسر وت ىتح اهيلع لزب لف نامع ىلع يمني هللا لوسر هفمعتساو اذلتنعال

 نيطساف ىلوو هحوتف دبشف ماشلا ىلا ريمأهنعّشأ ىطر ركب وبأ هلسرأمث ء حتع

 ملو اهحتنف رصم ىلا شيج ىف رمع هلسرأ مث « هنع هللا يضر باطالا نب ردعل

 ورمل زتعافهلزع مث نينس عيرأ اهيلع نامع هرقأ مث رمع قون ىتح اهيلع ابلاو لزب

 ىتَح اهيلع ىقبف رصم ىلع ةيواعم هل عتسا م انارحأ ةئيدلا ينأي ناكو نيطسافب

 ليفو نيعبرأو ثالث ةئس رطنلا ديع ةليا هتافو تناكو أهي نفدو ابيلع ايلاو ىفوت

 ةنس نيعبس هرمع ناكوحيصأ لوالاو نيسهعو ىدحأ ليقونامليقو عبرأ ليقونيتنث

 ىأر اذو اريصق ناكو مهتاهدو برعلا لاطب ! نم ناكو هللا دبع هنبا هيلع ىلصو

 رصتنأف ايوقتسلو رجزتأ مف ىتيهتو رعأأ لف ىترمأ مهقا لاق ةافولا ه:رضح الو
 قوت ىتحاهددرب لزب 30 تنأ اانا ال أرفذاسم لب اريكتسم الو ردتعاو انرإ الو



 نإ ءامسأالا بيذهت

 لوسر نع هلىور لم حيحص نم ناميالا باتك 2 0( حيلم ثيدح هئافو ىو

 . . ا 5506 000
 صعب ىراخبقو ناثيدح لسأو ةثالث ىلع اند ااكد نونالثو ةعبس ةيسلع هللأ

 نحر ديعوريبزلانب ةورعو مزاح أنب سيفو ىدبلانامع وبأ هنع ىور .تيدح

 لاق لي ىنلا نا رماع نب ةبقع ثيدح امأو ابمضو نيشلا حتفب ةسامم نبأ
 نب ةياور نم ىذمرتلا هاور فيوضف ىماعلا نب ورم نمأو ساتلا ملصأ

 8 ىوقلاب سيل هداتسإو ةميط نبا ثيدح نم الأ فرعي ال لاتو

 ةنصلوأ ى بدذيملا 3 هركذ هلع هللا ىغر# ىاحصلاةساعنب ورمع ا 15

 ناعالاباتك نمىداعلانبورمع ةافو يف فنصلا هركذ ىذلا حبللا ثيدحلا ()

 ةسامس نبا نعهظفلو ةرحطاو جاو هلبقام مده مالسالا باب يف وه ملسم حبت يف

 اليوط يكف توملا ةقايس ىف وهو هنع هللا ىضر ىصاعلا ئبورمع انرضح لاق ىدهلا

 هب لع هللا ىلص هللا لوسر كريعي اما | هاتياب لوقي هنبا ل 35 رادجلا ىلإ ههححو لوخو

 نا لاقف ههحوبلقأف لاو اذكب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كريب اما اذكب سو

 دق ىدا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادم ناو هبا الا هلاال نا ةداهش دعنام لضفا

 ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسرل اضفب دشا دحأ امو ىتنأر دقل ثالث قابطا ىلع تنك

 نم تنكل لاحلا كلئىلع تمولف هتاتقف هنم تنكمتسا دق نوك ١ نا ىلا بحاالو ىف

 كني طبباتلقف لسوهيلع هللا ىلص ىبنلا تيتا ىلق يف مالسالا هللا لمح اهلف رالا لهأ

 طرتشا نأ ثدرا تاق لاق ورمحاي كلام لاقف ىدب تضيقفلاق هنعطسفق كعباب الق

 ةرجطاناو هلبقناك ام مده مالسالانا تملعاما لاقىلرفغي نإ تلق اذام طرتشت لاق

 هللا لوسر نم ىلا بحأ دحأ ناك امو هيبق ناك ام مدي جحلا ناو اهلبق نك ام مدهت

 هل الالجلا هنم ىبع المخأ نأ قبطأ ت كامو هنم ىبع يف لجأ الو لو هيلع لا ىلص

 نأ توج للاحلا كلتىلعتمولوهنمىئيع ةلمان رك ! ل ىفال تقطاام هقصأ نإ 'تلثس ولو

 ىرحصت لاق تمانا اذاف ابيقىلا ام ىرداام ءايشأ تيأو مث هنأ لهأ ن م نوكأ

 رحتام ردق ىربق لوح اوميقأ مث انس بارآلاىفع اونسف ىنومتنفد اذاق رانالو ةحئان

 هحبفت يف اسم اوبر ىبد لير هن عجارا اذام رظناو كب سنأتسا ىتحاهم ميشو روزد



 ءامسالا بيدهم ان

 ليقو معبجم وبأ وه.اهريغ ىف بتكلا هذه ىف هل رك ذال ةادهلا بابو ءوضولا

 ةلدهم نيس ملأ نيتحوتفم ةدحوم ءاب مث ةلهم نيعب ةسبع نب ورمع بيعش وبأ
 خيراوتلاو ءاممالاو ثيدحلا لهأ نيب هيف فالخال طبضلااذهو ةسدع نزو ىلع

 طظانلأ ىف فنص نم ةعامج تدأرو نونذلا لهأ نم مهريغو فلتؤلاو ريسلاو

 هيلع.اهيبنتهتركذ امنإو رهاظ ركتمو شحاف طلغ اذهو انو هبف نوديزي بذهملا

 فائخلاقيو باتءنبةرضاغ نيدلاخنبرماعنب ةسبع نب ورمع وهو هب ريفي الئل
 نب ميلس نب ةتلثم مت ةنكاس ءاه مث ةمومضمةدحو< ةثهم نب سيقلا «ىرمأ نبأ
 ناليع سبق نب ةلمهلا داصلاو ةمجعملا ءاخلا حيتنب هفصخ نب ةمركع نب روصنم

 ىف ثبو امدق ملسأ ملاصلا ىناحصلا ىمللا راذن نب رضم نبا ةلمهملا نيعلاب
 ةكم يلع هللا لوسر ىلع مدق هنأو مالسالا ىف ةعبرأ عبار ناك هنأ لس حيحص
 ىلع ردقتال كنأ لاقف ةكمب هعم ةماقالا ّتنَع ىنلا نم بلطو ةعبرأ عبار مسأت
 ينلاىفأ هنأو.ىتأف ىجورخب تعمس اذاف كموق ىلإ عجرا نكلو نآلا كلذ
 نم لمج لع لمتشم ليوا هئترجه ثي دو ارجابم ةيدلل ىلإ كذدعب ع
 ناك وفول ةالصليبق له حويحص ف هلوطب وهودعأوقلاو لوصالاو ملعل | عاونأ

 هللأل وسر نعل ىور» ماشلا لون م ابنكسف قدنخلا دعب ةنيدمامدقوهمأل 7 رذىنأ اخ انأ

 نمةعامج هنع ىور. روكذملا ثيدحلا ابنم لم ىور ائبدح نونالثو ةينام يلع 7

 نكس نيعباتلا نم ةعامجو دعس نب لبسو ةمامإ وبأو دوعسم نبامينم ةباحصلا

 «اهب وتو صم

 ورم نامعوبأوهان زلادح باب رخآ ذهل يفروكذم(ورمج ىف نيور)
 مسي ىمو زحل ى مش رقلاهّلا دبع نب بلطلا بوم ةريسيمو رم, ىبأ مسأوو رم ىلأ نبا

 كقامهنع ىور ىربقللو رج نيديعسو ةمركعو بلطلا ءالومر كلم نب سنأ
 نب دهألاق.نورخاو يندرواردلاولالب ني نايلسو داحلا نب ديزيبو سنأ نبأ
 ة# ةعرزوبألاقو ىوقلاب سيل فيمض و» نيعم نبأ لاقو أب هب سيل لبتح



 و ءايسالا بيده

 كالامىوريالوه نع ىور اكلام نالدب سابال ىدعنبا لاقو هبسأبال لاقو

 هروصنملا ةفالخلوأ ىف ىفوت لسمو ىراخبلا هل ىورو ةقث قودص نع الأ

 قبذبلافف هركذفوعنبورمعنب هللادبع نب ريثك دج(فوعنبورمإل ١

 ديز نب فوعنب و رمعهللادبعوب أوه هدج نع هيبأ نعهللا دبعنب ريثك ديعلاةالص ةفص

 رجاه لاقي مالسالا ميدق ناك ىنزملا رضم نب سأيلا نب ةميباط نبدأ نبورمعنبا
 ةوزغ ىف نيثاكبلا دحأ ناكو قدنحلا هدهاشم لوأ لاقيو كيلي هلا لوسر م

 دالوأ ما ىع اهيلا نوبسفي ىثلا ةنيزمو ثيداحأ تع ىنلا نع هل . ةيواعم ةقالخ

 « ورمع نب نامع

 ورومع نب لوذيم ( نب ءاساخ نب ةباعث نب ورمع نب 4 ةيزغ نب ورمعإ) ؟؟

 دبش ىباحبلا ىل ,دكملا ىنزاملا ىجررخلا ىراصتالاىراجتلا نب نرامنإ مغ نبأ

 نمحرلا ديعو ثرحلا هتوخأو ةيزغ نب ورمع نب جاجحلا دلاو وهو اردبو ةبقعلا

 حصي م لو جاجحلا ة ةيحص يف فتاتخاو ة هيدي هل ثرحلا مهركأو ديعس و ديرو

 نم باصأ ىذلا ره رمعو ولاَ رجلا ديع نيأ هلاق ةيحص هدأ 3 م ١ ريخأ

 لاقألرصملا صن الت لي لا أم 9 عاجلا ىوس ءىث لك ةيبنجأ ةأر 7,

 نيهذي تانسملا نأ ليللا نم افازو راهنلا ىفرط ةالصلا أ )و هتبوت ىلاعت هلل

 تائيسل - اهيف ةيسأ نيب | نك نيدحيحصلا ىف روبشم ثريدحلاو ) ||

 ءاخلا 0 ميك اا رم ن ب هّللادبعنب 4 بركي دعم ؤر< ع ن1

 نرام نب نب عر نإ * هلم وهو رخصألا دي نب ور ورم نب نيتمجسلل داضلا

 نبأ لافو ربلا دبع نبأ هبسن اذك روث وبأ ناحصلا ىديبر تلا جحدلا جحدم
 خام رم, 0 ٍآ 0 ا هاوس ءللاأ 0 530 1

 ةهوق قراق ناك هن ا كيد دقو ف تس ىنلا ىلع دوو مصح لدب مهع ىلكللا

 (هامسالا بيذيت ؟ ج --هم)



 ءامنالا بيذبت 1

 ديبز . دقو ىف مدق ليقو لسأف ميعم دقوو دارهم ىف لزنو ةريشعلا دعس

 لوسر قوت املق هدالب لإ مجرو ىدقاولا هلاق ردع ةاض لبقو مسن ةلس رسأو

 هبرضف هكئاقف ىصاملانب ديعس نب دلاخ هيلأ راسف ىسنملا دوسالا مم درا 6 نا

 قيدصلاركب ىأ نم دادمالاو رعى أر املف هفيس دلاخ ذخأف مزهناق هقتاع ىلع دلاخ

 هثمبو هقئواف نامأ ريغب ةيمأ أ نبرجابملا ىلع لخدو لسأنمبلا ىلا هنع هللا ىفر
 اموزبمو اروسأم موي لكى حت اما هنع هللا يضر ركبوبأ هللاقف ركب ىلأ يلإ
 داعوهلطاف دوعأ الو نليقأ ال مرجال لاق يلاعت هللا كعفرل نيدللا اذه ترصنول

 كومريلا دب_ثف ماشلا ىلإ هنع هللا يضر ركب وبأ هثعبف ةئيدملا ىلإ داع مث هموق ىلإ

 صاقوينأ ني دعس يفإ بتكو قارعلا ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هثعب مْ

 دبُدت ساو. نسح ءالب اهيف هلو ةيسداقلا دبشف برحلاىف هترودم نع ردصي نا

 مم دنوأبم ةعقو دبش نأ دعب نيرشعو ىدحأ ةنس تام لب ليقو ةبسداقلاموي

 «نسحلارعشلا لوقي نأكو نرقم نب ناعنلا

 نب دوأ نمقركلاى دوالا ىي وبال يفو هلأ كيغ وبأ (نوميم نبورمع) 5

 1و هيما ى ذم ىنأأ نمر ز كردأ نيعبأت 1 راك يف دودعم وهو ةرهشملا دعس ن رب بعص

 بوبأابأو اذاعمودوعسمنب او صاقو ىلأ نب دعسو باطلا نب رمع عمسو هقلي

 ةباحبصلا نم ه عريغو ةريره ابأو صاملا نب ورهع نبأو سابع نباو دوعدم ابأو

 نوض ربع ئاف# لا لوس رباحصأ ناك ىعيبسلا قحسا وبأ لاق نيعباتلا نم اتلخو

 ورمع مسأ و اولاق - و ىراخبلاهل ىور.ةقث وه نيعم نبا لاقو نوميم نب ورمع

 ىلإ هتتدص ىدأو نيعبس لوقو ةجح ةئام جحو ا ىنلا نمز ىف نوميم ن نبأ

 نرم الوسر نولا ليج نب ذامم انيلع مدق نومي« نب و رمعل اقع ىلا لاع
 هللأ 21 1

 تيقااث توصلأ ن دح ْنآكو ريكشاب ةلوص اهنأر رحسلا مم دلع هللأ لوسز دَدَع

 ةنس قوتو دوعسم نبأ بحمض 5 بارغلا ةيلع تاعج يد هتفراف اف ىو هيلع



 و ريو راممو نارضو ةرامج باب

 هحيحص ق قراخبلا ىور ىذلا وهو نيعيسو ميرأ ةنس ليقو نيعبسو سمخ

 ءاهومج رف دورقلا تعمتجاف ةيافاجلا ف تنزةدرق ىأر هنأ هنع

 ةراع نب دي نب ورمع وعرصتخلا فروت ذم( ىنزأملا يبي نب ورمعإل 6
 نب دو مع نإ دايعو هيبأ نءىورىعباتلاىندلا ىنزاملاىراضن الا نسح ىنأ نبا

 ىأ نب ىو بويآو ىراصت الإ ىح هنع ىور مهريغو لبس نب سابعو يب
 ةمألا نم ممريغو ةلزيع نباو ةيعشو يروثلاو كالامو جبرج نباو ريثك

 «لسمو ىراخبلا هل ىور ةقث وه متاح وبأ لاق

 ريمجو رامجو نارمجو ةرامح باب

 وهو نيعلا مضب وهةناضحلا لوأ فرصتلا ىف روكذم 4 ىمرجلا ةراعإل 5
 عا اعف © فصس د ةسنعف نأاط قاد ءميد همّ لإ 0

 هير نب ةراع للطالا ةساغا ىوز * كيعسنب ةسؤعو بأ اذ يلا نب يك نء قوز ىضر تلا

 0 هيبأ نع ماح نأ نبأ هذ مرج سلوي

 بالوسرمع.بايناحصلا بأ يناحصلا# ىلطلادبع ا بةزهح١بةراعإف ؟]/
 م اال مم كح نمو 2ك ص 59

 8 0 ءااسبا
 نه ليقو لاق ىكب هز ناك هو لاق ةباحصلا يق ربل ذيع نإ هركذ يع

 ىلغيو ةرامو لع ىنلا فوتو لاف ةزه بقع الو لاق ىلعي هنباب ىنكي

 0( ةياور ايف طظدحأ الو ماوعاةزمح ينبا

 ميول وهو رركتم هنع ىلاعت هللا ىضريباحصلا## نيصحلا نب نارمع## "1

 نب مهش دبع نب فلخ نب ديبع نب نيصحلا نب نأ رمع ملا حقو نونلا مهب

 انِإو هتجرتب ةرامع درفأ هنأ موي اذه . تلق هصن ام انتخسن شمابي دجو (0)

 امآوهل بقعال هتاولعي رخل الاهئباب لبقو ةرامع هتباب ىنكي ناك هنا ةزمح ةحرت يفر كذ

 ىف هدأ مل اذبف هرخآىلا ماوعأ نيروكذملا ةزح بالو هو هيلع هللا لص ىنلايفوتهلوف

 طقحأ م هظفلونيبشرقلا باسنا هباتك ىف ىلا ةءادقن1 قفوملا هركذامتإو باعيتسالا

 ه باوصلاب معأ هللاو ةياور اهط



 ,اومالا بيذهت "3

 ةعيبر نب وزمع نب بعك نب لواسنبةيشوحنب لولسنب نيتمجعْةرضاغنبلاس
 ةبلعم نب سيقلا ءىرمأ نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةثراح نب ىلا وهو

 ىعازخلا نالبك نب ديز نب كلام نإ تبن نب ثوغلا نب دزالا نب نزام نبأ
 ةرجطلا نم عبس ةئس رعيخ ماع ةريرهوبأو وهسأ .اذه ريغ هبسن فلو ىرصبلا
 درفنأو ةيناهم ىلع اهنم اقفتا اًديدح نونامو ةئام لع هللا لوصر نع هل يور

 فرطمو مت همماو ىدراطعلا اجروبأ هلعىور * ةعستب لسمو ةعبرأب ىراخبلا

 نيريس نبأو ةدبرب نب 51 ديعو مدهزو قوا نب ةرارزو هلل دبع نبأ

 ةرسصبلا لن ٠ تورخآو ىلؤالا دوسالا وباو ىه_كلاو نسحلاو

 نيتنثةنس اهم ىفوت هافعاف هانمتسا متاءايأ رماع نبهللا دبع هاضقتسا ابيضاق ناكو
 مهل ريغ بكار ةرصبلا مدقام ىلاعت هلل فاك يرسصبلا نسحلا ناكو نيس
 ىلا شا يمر باطخلا نب رمع هثعبو ةاوزغ 0 ىبنلا عم ىزغو .نأرمع ند

 دبشيلو ةوعدلا باج ناك وةباحصلا ءالضف نم ناكو ابلهأ هقثيل ةرسدبلا ىلإ هنع

 ماس ع حيحص يفو.ةرمدبلاب بقع ىو ةيحللاو سأرلا ضينأ ناكو جسرا كلت
 هب دامت ىكلا ككر 5 3 م تلك ر ف تعب و تكا يح لع مسي ناك دق لاق نارمع نع

0 502 

 ' | فوعسم مغ هب اح ممم ءأح 5 انايع مع اربو وةيلع لسا 0 هك الأ - تناك
 م ا 27 #6 - 2 35 1 5 1

 هانذاو م

 حيقاتلا ىف ىزوحلا نبا لاقال مأةيحصالو مسأ له ناريع دلاو نيصح ىف ءاناعلا

 تاوعدلا عماج باب ىفدباتك ف يور ىذمرتلا نأ هلاثامدبؤبو ملسأ هلأ حيحصلا

 مويلا ديعلا 1 نيصحاي ى با ع ىلا لاق لاق نيصحلا نب نأ رمع ن هع هداتساب

 كتي رو كتيغر ل دعت ميماق ؛ لاق٠ ايسلا يفادحاوو ضرالا ف دس ةيعس لاق الآ

 أمان كنامذت نيد# اك كتلع تمءاسأ و كنأ انأ نيدحاي لاق ءايسأا ف ىذلا لاق

 ىدقر جوها ميقا ل 8 ض ص رمل 3 :ىلا مبلا لق لا رنتدعو نيتها نيتملكتلا ىلع للا لوسراي لاق لسأ
 _م ميس

 0 كافي أتوب مئورأا ا ااا ك6
 *« تنازع رس يلد اذه ىدمرلا لاف يفت رم نع ىادعأو

 2. 5 7 3 . 1 ؟
 ونبأ و ةزانحلا ةالص ف بدوملا ل روك لم ىعباتأ| ٌكةراعىبأ نب راع 84



 ىو رست ع نإ رامعة 0. ل

 عيس مهالوم ىمشاملا راع ىبأ نب راع هللا دبعوبأ لاقيو رمع وبأ لاقيو ورمع

 .٠ ةباحمصلا نم مهريغو سابع نباو نيصحلا نب نارمعو ةريرعابأو ةداتق بأ

 زور تجاوز لن وطلا فق ءاذملا ليام كيمح مرإ لوساوذ م ءاضغ 5.2 ىؤر ع 8 8 506 ع 0 !ةغئاو.نورخاو ليوطلا ديحو ءاذحلا دلاخو د ! زنا
 _ ا 3 6. ة اا 2 6

 ه لسمو ىراخبلا هل ىور هقيلوت يلع

 ناضقيلاوبأ وهابيف رركت اهنعيىلاعتللا ىضر ىباحصلا ( رسءاينب راعإل 7٠

 رسكب مذولانب نيصحلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نإ رماع نب رسأي نب رابع
 ماي نب رك الا رماع نب ةئراح نب فوع نب ةبلعم نب ةمجعملا لاذلا

 نونلابىسنعلابج ثينيدبز نب ددأ نب كلام نب نونااب سفع نب تح ةانثملاب
 نمم ةيمص همأو هوبأو وه ناكو مالسالا ىلإ نيقباسلا نم ناك ىقشمدلا ىماشلا

 راد ا ىبنلا ناك نيح دحاو ثقو ىف بببصو رابع مالسا ناكو الوأ لسأ

 لاق دهاج نع اولقنو الجر نيثالثو ةعضب دعب ِلسأو مكرالا ىبأ نب مقرالا

 رامعناكو ةيمس همأورابعو بيهصو بابخو لالبو ركبوبأ همالسا روظأ نم لوأ
 اريص لوقيف كلم ىنلا مهب رو مهمالسا ىلع ىلاعن هلا ف نويذعي همأو هوبأو
 هوبأونمالسالا فةديبش لوأ ىهف ةيمس لبجوبأ لئقوةنجلا مدعوم ناف رسايل"

 ة مثلا قب عة 08 م ةفيذح ى القمة بعامأو هيك هنالك ذ اك ىف رعرساب
 ىوزلاةريغملا نب هي دح ىب نإ جودع م ير“

 راعفو هالوم وه ةنيدح وبأ هدئعأف اراع هل تدلوف الي هحرزو أرصأب فلا َِ

 هلاو د 5 7 0 9-5 31 5 كف سار عال ل
 7 لن لوسر عم رجاهو ناميالاب نيمطم هيلقو 5( أ نم الأ يأمن هلوق لزن

 ىلإ هئرجم ف اوفلتخاو دهماشملا ميو قدنالاو ادحأو اردب هةممديشو ةئيدملا ىلا

 مب تنارص م
 نبك لع ع اهدنا اثدح نوتسو نانا ع أ لوسر نع هل ىور' ةشيملا

 نباو بلاط يأ نب لعدنع ىور. ثيدحي ملمو ةنالك ىراخبلا درغتاو ابنم

 ةباحصلا نم مهريغو رفعج نب هللا كيعو راجو ةيامأ وبأو يسوم وباو سانع

 3 دش هنباو لكأو وبأو ةيغنلا نباو بيسملا نباو مهن
 نورخ اوراع نب -_-- ءام الا ترا ت01 رن حسا اا م 5

 رح . هلا ليقولو ةهيلإ مدير ربش ىف هنع هللا يضر ىلع عم نيذصب لتق ' نيعن ام 1 نم

 هلأ هيبأد ماع أ



 ءاهسالا بينهم قل

 نفدي نأ ىصوأو ٠ ةنس نيمسنو مبرأ لبقو ثالث نبا وهو نيثالثو عبس ةنس

 .هبيش ريغبال الاوا مد ناكو . هلسغب لو هبارث ىف هنع هللا يضر ىلع هئفدن هبايثب
 1 هللأ ل . 5

 رخآ لوم 0 هلا لوصر تثتدمص لا نحل هز رصسأ , ىف ود اش رإ 0 لاقو
 نت - نياك الا : يخ ىير اك لا ا ياو

 لاق يع هللا لوسر نا نيحيحصلا يف تبثو.نبل ةبرشش اًيئدلا نماهبر شت ةبرش

 مهململ هجوت ثيح هنوعبتب نيفص موي ةباحصلا تناكو ' ةيغابلا ةثفلا هيدقت راع حبو

 ىلاعتهلل ادجسمىنب نم لوا راع ناكو اولاق ٠ ثرردحلا اذ ةلداعلا ةثذلا عم هناب

 هدنع للا ىفر ركب يلا نمز ىف ةماعلا لائق دهشو . ابق دجسم ىنب مالسالا ىف

 راع انأ يلإ ىلإ نورت ةنجلا نمأ نيدسملا رشعم اب ىدانو ةرخص ىلع فرشاف

 هنع هللا ىضر رمع هلممتساو ٠ لاتقلا دشأ لئاق, وهو هنذأ تعطقو رساي نبا

 باثتكو ليئح نب ده مأم الا دنسم ىف حيحصلا دانسالاب انيور . ةفوكلا لع

 ع يننلا ىلع نذأتسي راع ءاج لاق هنع ها ىضر يلع نع امهريغو ىذمرتلا

 نعو' حيحص نسح تيدح ىذمرنلا لاق بيطملا برطلاب ايحرم هل اونذئا لاقق

 راتخاالا نيرمأ نيب رابع ريخام كي هللا لوسر لاق تلاف اهنع هللا ىضر ةشئاع

 هللا ىضر ةفيذح نعو * لس طرش ىلع حيحص دانساب ىذمرتلا هآور ' اهدشرأ

 اودنقان كيف ى راقب ردقام يردأ ال ىلا لاقف تلي ىنلا دنع اسولج انك لاق هنع

 نبا ميثدح امو راع ىدهب اودتهاو رمعو ر ب أ ىلإ راشأو ىدعب نم نيذلاب

 مامالا دنسم يف انيورو ٠ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هأور . هوقدصف دوعسم

 هللا هاداع اراعىداع نملاق كنتي ىنلا نع ديلولا نب دلاخ نع ةمقاع نع دما

 هادلاخ ةمقاع كردي ملمطقنم اذهُشاهضغبأ اراع ضغبأ نمو

 يف بدبملا يف روكذم هنع هللا ىفر ىب امسمعلا «مجنلا ىبآىلومريم عل مو

 ىببأ مسأو .ءابلا ريكو ةدودمم ةزمهم محال ىببأو ديعلإ خضرا ىف ةمينغلا مق
0 0 

 ىرافغلاّش أ كمعوب ىللام نب ع فلخ لي ةوىتاملاا ل كبي نبدهحب ل ليقو هلنادع محلل

 مائصالل حيذام لك أي ال ناك ليقومحللا لكأي ال ناك هنأال محللا ىنأ هل لبق



 فان ريع ةيصأ نم

 يهل لوسر عم دبعوهو رييخ ريمع دوشو نايباحص ريمع هالومو محللا فاو

 ملم ىور ثيداحأ ة ةعس7 يس هللا لوسر نع هل ىور . افيس هاطعأو هل خضرف

 عييهارأ | نب دهمو رجابملا نب ديز , نب دمتو ديبع ىلأ ن ديزي هنع ىور اهدحأ

 نيديز نب حوجلا نب ميما فيفختو ةلمهملا ءاملا ضع 75 هلل نب ريما 9

 ناكوراعنالا نم ليتلوأوهو اهم دبشتساو ١ ردي دوش ىباحصلا ىراصنالامازح

 « ردي ٌةعقو ىف ادهذتساف ىلطملا ثراحلا نب ةديبع نيبو هنيب انأ حفص عى ا

 باب لوأ ىف بذهب! يف روك ذم 4 # ىلاحصلا يرمضلا ةبأس نب ريمع 8 موس

 ىتاسنلا اور اذك ىرمضلا حيحصلاو ىرهزلاو ىروبلاو ىرمضلا هيفلاقيو ةيطأ

 لاقو ىرهزلا هيف لاقيو لاق هذعرات ىف ىراخبلا هركذ اذكو هثيدح ىف هنئس ىف

 حيحص ب ذهملا فروكذلا هثبدحو ىزربلا لاقيو ىرهزلا هيف حصالا متاح يلأ نبا

 * حيحص دأتساب ىئاسنلا هاور

 ةمجرتفف هبسن ماك قبس صاقو ىبأ نب دمسوخأ ( صاقوىبأ نب ريمعإل ع

 ناكواهب دهشتساوأردب دبش نإ رجاملا نم مالسالا ميدق ايباحص ريمح ناكو دعس

 يكب هدرفردب ىلإ ريسلا دارأ ال وسهل الوسر هرغيعتسأ ةنس ٌةرششع تس هرمع

 هلل لما جورخلا بحأ لوقي ناكو هلام هيلع دقمف اليوط هفيس ناكو هزاجاف

 ه اهايإ هللا هقزرف ةدابشلا ىنقز ر

 ىحمجا ىشرقلاحمجنب ةفاذحنب بهونب فلخنب بهو نب ريمعإ ومو

 فرشو ردق ريمعل ناك ةيمأ نب ناوفص مع نبا وهو ةيمأ 0# ىكي ىباحصلا

 برحلا بشنأو موقلا نيب شرح ىلا رهونيك رشم مم اردب دبشو شبرق ىف

 لتقيل ةيمأ نب ناوفص نيبو هنيب ةدقاعم ةنيدملا ىلإ ءاجغ ابهو هنبا نوماسملا رسأو

 هنناوص

 اف ختم هللا لوسر هل لاقفةنبا كل مد هنأ معزو ةئيدملا مدقق , لع ىلا

 هدب ىلع مسا 2 ىلإ محرو ةمالسإ نسحو رييع ملدا ناوفبمل تطرش ىذلإ

 يدنع هلل ىضر ريثك سان



 راولاو نيعلا باب 2

 واولاو نيعلا بأب

 ىرصبلا ىرجحلا ىدبعلا ةليمجىبأ نب فوع وهو ( ىبارعالا فوع) 58
 نامع ىبأ 3 ىور . ايارعأ نكيجلو ىناعمسلا لاق ىبارعالاب فرع لوس وبأ

 ةرضن ىبأو ءاجر ىبأو نيريس نباو ىرسبلا نسحلاو ةيلاعلا ىبأو ىدبنلا

 رمتعمو ةبعشو يروثأ هنع يور . نيعباتلا نه نيرخاو وأ ىبأ نباةرارزو

 نم نورخ أو نوره نب ديزيو ليمش نب رسضنلاو كرابملا نباو ناطقلا ىحيو

 يفوثو نيسحو مستةئس دلو. لسمو ىراخبلا هل ىور هقيئون ىلع اوققناو ةعالا

 ع ةثامو نيعبرأو عبس ليقوئس ةنس

 ةلقاعلا لوأ ىف بذهملا ىف روك ذم ىناحصلا «ىعجش الا كالامن,ف وعل 317

 وبأ لاقيو دمع وبأ لاقبو نمحرلا دبع وبأ وه:بلسلا ةلأسم ىف ربسلا باتك ىفو

 لوأ ىنانطغلا ىعجشأ الا فوع ينأ نب كلام نب فوع ورمع وبأ لاقيو دامح

 مجشأ ةيار هعم تناكو ةكم تف هعم دبشو رعيخ 0 ىنلا مد هدهاشم

 رع هل ىور * قدتعلا لزغلا قوس دنع هراد تناك و قشمد ىكسو ماشلا لزن

 . ةسهخل لسمو ادحاو اهنه ىراخبلا يور اًئيدح نوئسو ةعبس ع لع هللا لوسر

 ىودو . ةريره وبأو برك ىدعم ن مادقلاو ىراصنالا بويأ وبأ هنع ىور

 ريفن نب ريبجو ناينالوخلا سيردا وبأو ملسموبأ مهتم تاعامج نيعباتلا نم هنع

 نب ماسو مم "اللا نب ديزبو دمس نب دشارو رامع وبأ دادشو ةضرق نب لسمو

 نإ ةرمدو ةديبع نب حيرشو يدوم يبأ نب ةدرب ونأو رضنلا وبأ ماسو رماع

 تالث ةنس ٌشمدل يفوت هنأ يلع وقفتاو مها وس قلخو ةرم نس ريدكو بيبح

 هيب لوأ يقدع ملا بحاص لوق امأو ٠ نأزرغ نب تأنلأ دبع 85 رادع ق نيدو د 8 1 ها 3 1! 24| 1 ءاللا نع ةئالخ

 ىذلالب حرص طاغف هلق رديخ مد ةقايس هيلع مجر كالام نب فوع نبأ ةلةاعلا



 5١ هايسالا بيرقبلا

 هئيدحو عوكالا نب :ر ع نب ةملسس مع عوك 6 نب رماع هلئقف هنيس هيلع عجر

 «ىلاعتّْشا ءاشؤا ماهو الا فنماثلا عونلا ىف اذه حضوأسو روهشم نيحيحصلا ىف
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 دمك ذم ث فسم هنأ فم ءأ لأ يك ثانع ب عع
 76 1 2 2 را لاا لا ةمرتار ا 4 هد مح أ نو“

 هللادبعنب هللا ديبع وخأ ىفوكلا يلزهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع

 مالس نب هللا دبع نب فسويو ةريرهابأو ردع نب عمس : ةعبسلا ءاهقفلا دحأ

 نعىورو ' امهر يغو ةدرب ابأو ءاخأ نيعباتلا نم عمسو ٠ مهنع هللا ىفغر ةشئاعو

 وبأو ريب اا وبأو يرهزلا هنع ىور . اهعمسإ ل السره سابع نباو دوعسم نبا

 نيعم نب ىبحي لاق . نيعباتلا نم نورخآو نالجت نب دهمو ىنابيشلا قجسا

 ١ *« ملم هل ىور ةقث وه هريغو

 ديزني نامنلانب سبق نب ةمجعملا نيشأ اب شيع نب 4 ةدعاس نب موعؤل وع

 ىراصن الا سوالا نب كلام نب ف وع نب وزمعنب فوعنب كالام نب ةبمأ نبا

 قدنخلاو ادحأو اردب ونيتبقملا دبشو ادق لَم هنع أ ىضر ىاحصلا ىسوألا

 هتعّشا ىضرباطخلا نب رمع ةفالخ ف فوت خلع 0 هللا لوسر عم دهاشللا رئاسو

 نأ دحأ عيطتسي ال لاقو هر ىلع رمع فقوو ة ةلم نيّتسو تسوأ سخ نب وهو

 6 وعو كلا 2| مارص 0 1 05
 موعو 2١ ةيأر هيرلع هللا لوسر تبعا م وريغلا اذه بحاص نم ويخانأ لوع

 « هنع لا ىضر ابل تدع 5

 ًاضيأو بتكلا هذهيف ناعللا فروك ذم ىباحصلا «ىنالجملا رعوعإ# +

 ره ىريطلا لاقو ىنالحملا ىراصت لا ضيبأ نب ٍركوع وه بذهملا قالط يف

 ناعإلا بحاص وهو نالجعلا نب ديلا نب ةةراس ن ديز نب ثرحلا نب ريوع

 سس عسلا ةلسس نايعش ُق |هنأمأ ْنكَو ءاجمسلا ميد



 ءايلاو نيعلا باب 3

 ءايلأو نيعلا باب

 نينمضتسلان مناك يذلا هنع لا ىضر ىباحصلا «ةعير ىبأ نيشايع# ١

 وبأ ليقو نحرلا دبع وبأ وهو تونقلا ىف مط وعدي حل ُُط هللا لوسر نأكو ةكمب

 موز نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ورم ةعيبر ينأ نب شايع هللا دبع

 همع نباو هم الؤبجوب ا وخأو ةعير ىبأ نب هللا دبع وخأ ىلا ىوزحملا ىشرقلا

 مقرالا راد 6 هلا لوسر لخدي نا لبق رمالا لوا ىف ادق شايع مالسا ناك

 ةنيدملا ىلا رجاهو ةكم ىلإ داع م هللا دبع هبا اهب هل دلوو ةشبملا ىلا رجاهو

 الاقف ماشه انبا ثراحلاو ليج وبا همال هأوخأ هيلا مدقف باطخلا نب رمعو وه

 هاسيخل ايهعم عجرف كارت ىتح لاظتست الو ندد ابسأر لخدي ال تلح كمأ نأ

 مهيمسي نيفعضتسملا نم ةعامجو هل وعدب ع لا لوسر ناكف هاقثوأو ٌدكمب

 ىور . ةكمي قوت ىربطلالاقوكومريلا موي شايع دهشتساو تونقلا يف مهمامساب
 © السرم ريع نبا ىلوم عفان هنع ىورو ثراحلاو هللا دبع ءانيا هنع

 ةطقالا لوأ ىف بذهللا فروكذم هنع هللا طر يفاحصلا (راهنب ضايعإلا

 نإ ةيجان نب رامح ىبأ نبأ ةفورعملا ةبادلا راما ظنل ىلع رامح نب ضايع وه

 نإ كلام نب ةللضذح نب كلام نب مراد نب عشابع نب ناينس نب دم نب لاقع

 ةدنم نبأ فدصو اذه ريغ هبسن ف ليقو ىعشاجملا ىميمتلا ميك نبا ةانم ديز

 اهيفدوطلخف ةعامج هيسث نم طقساو ةمحعملا ءاخلاب دم لاقف اذه نايفس نب دم

 نوثالث يي هللا لوصر نع هل ىور ابلهأ ىف دودعم وهو ةرصيلا ضايع لن

 نسحلاو نا ديعانباأ ديزيو فرطم هنعىور اًنيدح اهنم لم ىور امدح

 < مثريغو ىرصبلا
 لوخد ىفةءذلادقعىفبذبللا ىف روكذمهنعهّللا ىضر4 ىرعشالا ضايعإلا 46



 رح ءامسالا بيدهم

 رعلا دبع نبا هذ ةفوكلا نكس ىرعشالا ورهع نب ضايع وه دجسملا كرشلا:

 ىور.ىعباتوه متاح ىبأ نبأ لاقو . ةباحصلا ىف مهريغو ميعن وبأو ةدنم نباو

 * نيصحو برح نب
 بيو نب لاله نب ةعيبر نب ذادش ىبأنبريهز نب (منغ نب ضايع 5

 هنع هللا يضر ىناحصلا ديعس وبأ ليقو دعس وبأ ىترقلا رهف نب ثرهأ نبا ةبض

 الذ حارجلا نب ةديبع ىبأ همع نا عم ماشلاب ناكو اهدهشوةيديدحلا لبق ملسأ

 ريغأ اللاقو هنع هللا نضر باطخلا نب رمع هرقأف ماشلاب هفلختسا ةديبع وبأ قون"

 راكب ئيرييزلا لاق ابلهأ هملاصوةريزجلا دالب حتف ىذلا وهو ةديبعوبأ هرمأ أريمأ

 بكرا داز ىمسي ناكو اداوج الضاف احلاص ناكو بوردلا زاجأ نم لوأ وهو

 قوت ىتح صم ىلع رمعا ايلاو لزب ملو هريعب مط رح ذقت ذاق هداز سانلا معطي

 ع هلم نيتس نبا وهو نيرشع ةنس ماشلاب ضايع

 وبأوهةدراأباتك ىف ةطورلا ىف روكذم ( يلاملا مامالا ىضافا|ضايعإ) 6

 ةنيدم ةتبس لهأ نم ىكلاملا ىتبسلا ىبصحيلا ضايع نب ىسومنن ضايع لضفلا

 نيلوص لاو ثيدحلا ملع ىف .ركمتم نيثتم عراب مامأ وهو . برغملاب ةفورمع

 باحصأ نم ناكو ةمهلا مولعلا نم عون لك ىف تافنبعم هلو ةيبرعلاو هقفلاو

 يسوم نب دوعسم نب كللاا دبع فلخ مساقلا وبأ مامالا لاق ٠ ةبقاثلا ماهفالا

 ضايع ىضاقلا مدق ةل_هعلاب فورعملا هباتك ىف ىلرغملا ىراصنالا لاوكشب نيا

 اريثك ثيداأ نم مهجو مهنع ذخأالاو خوبشلا ءاقلب ىنعو معا ابلاط سا دنالا

 ءاكذلاو ملعلا ىف نيقيلا لهأ نم وهو هدييقتو هعمج مايهاو هب ةريثك ةيانع هل

 ءاضق يلا اهنع لقنم ابيف هتريع تدحتليوطةدمددإبب ىطقتساو مبدلاو ةضقيلاو

 نيثالثو يدحاةنس رخ ألا مي ررهشف ةبطرق انيلع مدقو اهي هرمأ لطب ف ةطانرغ



 هيلأ 5 .

 ع مرد نب وسع ةهحرت 1

 نيمستو ثم ةئس نايعش فصن دلو ' هدنعام ضعب هنع انذخأو ةئام سمخو

 « هللا همحر ةلام سو نيمرأو عيدأ ةنس شك ارب فوتو " ةثام عبرأو

 ةيدهلاباب ف بذهلا ىف روكذم ىلاعتشا ةئان رفاع(فلاسنب رازيعلا]ل 5

 فاقب رادق وهامناو فقال الب فيحصت وهو رازيعلا بذبملا خسن ىف وه اذكع

 خيراوتلا لهأ عسيمج هرك ذ اذكه ءار مث فلا من ةنذخم ةلمهم لاد من ةمومضم
 نماثلا عونلا ىف هحضوأسو ممريغو ةغآلا لهأ نم ىرهوجلاو ءامسالاو صصقلاو

 « ءاق اهذعبو ماللا رسكي فااسو ىلاعت هللا ءاش نا ماهوالا ىف

 وهماحرالا ىوذثاريم ىف ةضورلا ىف روكذم (قنحلا نابإ نب ىسيع) 17

 نع ناك تاقبطلا ىف قدسا ربأ خيشلا لاق . ةقدص نب نابأ نب يسيع مود وبأ

 أ

 لوسرو هللا دبع وه بتكلا هذه فرركت ديلي (مرع نب ىسعإ) 8

 5 نأ ميرمأي 0 اللا تل للاق ان ذإو ) ىلاعت هلا لاق كيوم حودو هتعركو

 ندو ةرخ الأو ايدلا ىف أبيدو مي ره نب ىسيع ينل ةمسأ ةئم ةملكب كرش

 باتك-اا ههلعيو يلاعت لاقو نيحلاصلا نمو اليكو دبملا ف سانلا ملكيو نيررقلا

 عب رنم ةياب مششحد# ىنا ليئارسسا ينب ىلإ الوسرو ليجالاو ةاروتلاو ةكملاو

 هكالاءرباو هللا نذاب اريط نوكيف هبف خفنافربطلا ةئييك نيطلا نم يل قاخأ ىن

 نإ مترف نورخدئامو نواكأت ا مكبنأو هللا نذاب ىلوللا ىبحأو صررالاو

 لاقو ةيالا ( ةاروتلا نم ىدب نيب امل اقدصمو نينمؤم متلك كنك ةيال كقذ ىف

 اورفك نيذلا نم كربطمو ىلا كعفارو كليفوتم ىنأ يسيعأت هللا لاق ْذِإ) ىلاعت

 نك هللا مث ” بارت نم هقلخ مد 1 لثك هللا دنع يسيع لم نإ لاعت لاقو

 الوؤند 2 4ك أ راخلا ا دا كا امأط ١ لاما ل لاقو ثا , الا(كير نم نطل نورك ِ
 نإ



 56 مالسلا هيلعم رم ىسع ة هجرت

 ميرعىلإ اهاقلاهتلكو هَللالوسر ميرم نب ىسيع حبسملا اهنإ قحلا الإ هللا ىلع اولوقت

 ذإو)لامت لاقو هللادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نا ىلاعت هلوق ىلإ (هنمحورو

 (سدقلاحورب كتديأذا كنتدلاو ىلعوكيلع يتمعن ركذأ ميرم نب ىسيعاي هللا لا

 رخ ا ىلإ (اك زامالغ كال بهالكب ر لوسر انأ اهنإلاة)ىلاعت لاقوةروسلا رخ أ ىلإ

 ةريرهى 5 نع نيحيحصلا ىف تبثو ةروهشم ة ةريثل هلضق ىف تاي'آلاو . تان الأ

 لهتسيف داوي نيحناطيشلا هسؤالا دووم نم مدآ ىبب نمام لاف يلي لوسر نع

 ابضعب ىو ةبراقتم ظافلاب قرط نمهايورو.اهنباو ميرم الإ هابأ هسخم نءاخراص

 .. ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ ىنامتثشنإ اؤرقا ةريره وبأ لاق مث

 ةرخالاو ايندلا ف ميرمنباب سانلا ىلوأانأ لوقي فعلا لوسر تعمسلاة هنعو

 هاور دحاو ميدو يش مهنابما تالع ءانبأ ةوخا ءايبنالا. ىن هنيبو ىني سيا

 ةييمشا ل لوسز نأ سنأ نع ىرس الإ ثيدحيف نيحيحمضفلا | ىفو مسَعَو ىراخبلا

 نيحيحصل|قو.ءايركز نب ىو مي رم نبأ ىسيعقلالا ىنيا ةيناثلا ءامسلا ف ىأر
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 لى ِمنلا هّتعنف ىسنع تيقاو ؛ لاق هب ريمأ نيح يلع و اع ىذلا نأ ةريره م يأ نع

 يذلا ن نع هنع نيحيدرمأأ قو . اماح ىعي ساعد ن نم جرخ 3 رمجحأ ة ةعبر اذا

 ىذأو الك لاق تقرسأ هل لاقف قرسي الجر ميرم نن ىسيع ىأر لاق ص ْ

 لاق لاق هنع نيحيحصلا ىفو ىنيع ثبذتو هللب تنمآ يسيع لاقف وه الإ هلاال

 رسكيف الدع اكح ميرم نب كيف لزني نا نكشويل هدي ىسضن يذلاو دعم لوسر

 نوكت ىنحدحأ هلبقي ال ىتحلاملا ضيفي و ةبزجلا منو ريزتخلا لتقيو بدلصلا

 نم ناو شنأ او رقاوةريرهوبأ لوقيعابيف امو ايندلا نم أريخ ةدحاولا ةدجسنا

 ىنلانعتماصاانيةدابعنءنيحيحمملا فو" هنوم لبق هب نئمؤيل الا باتكلا لهأ

 نأو هلوسرو هدبع ادم نأو هل كيرشأل هدحوّشا الا لا ال نأدهث نم لاق منَ

 قح رانلاو ىح ةئجلأو هنم حورو مرمى اهاقلا هتلكو ثوسرو قا دبع يسع

 8 رد أ آو دان لس لمعلا نع ناك ام ىلع ةنجلا هللا نعد



 هيلع ميرم نب ىسبع ةقجزن 3

 ىف ىلعثلاق حسا وبأ مامالا لاق . قشمديقرش ءاضيبلا ةرانلا ىلع يسيعلزني

 ليقوروشأ ةمست لبقف ىسيعب ميرملمح ةدم ىف ءاسلعلا فاتخا سئارعلا هباتك
 .ىهو لاوزا| دنع هتعضوو تاعءاس ثالث ليقو ةعاس ليقو ةتس ليقو ةيناع

 ةرشع سمح تذب تناك ليقو نيئضيح هلبق تضاح ثناكو نينس رشع ثذب

 اهدعب ملكتي ل مث م اموي نيعبرأ نب , وهو سانلا ماك هنأو ةرشعء ثالث ليقو ةنس

 اموي هتوق ناكو اعاتم الو اتب ذخني مل ادهاز ناكو نايبصلا مالك نمز غلب ىتح

 صرت الاو هك أالا ءرييو املا ىلع ىشي ناكو ضرالا ىف احايس ناكو مويب

 نويراوملاهل ناكو مهتويب فنورخديو نواكأي اب ميربخيو للا نذاب ىتوملا ىحيو
 !وناكو الجر رشع ىثثا !وناكو راصنالا مهر هباتك ىف ىلاعت ا معركذ نيذلا

 نيحالملي ةرنبراصق ليقو نيدايص دالوأ اوناك ليق هلادذدو هراصتأو هئايفصأ

 حور ءانديأو ) ىلاعت هللا لاق“ صدقلا حورب هديبأت هب ىلاعت هللا همك أ امجو

 ريسيو هينأي ناك ىذلا ليربج ليقو ٠ هيف خفن ىذلا حورلا وه لبق ( سدقلا
 .ىاديمأ] كاك 1 ضسانلا مرتو ا ى دل ملا ناك هيو مظعأالا هلأ مسأ به أقو هوم

 قىراو ىنوللا ى دس م 7

 ةثيبك نيطلا نم قاف هنأ ابنمو اًضفح 1 رش ناكو ليجتالاو ةاروتلا هملع اهنمو

 شاناملا قلم ناك اعإإو اولاق ىلمثلا لاق . هللا نذاب اريط نوكيف هيف منيف ريطلا

 بهولاق لاقربطيو ضحو دايو نانساو ىدث هل ةقلخ ريطلا لك أ هن"ال ةصاخ

 ىلاعت نا لمف زيمتي ىتح ايم مهي 3 سائلا نع بيعي ىتح ربط ناك هينم نا

 صخ امنإو ىمعأ دلو ىذلا هكالاو صرتالاو هك الا هاربا اهئمو هريغ لعق نم

 تربظف ءابط الا نمزناكو اههيف نيقولخمالةليحالو اهلل أوز اج ربال امه الزيذه

 هتوم دعب هايحأ رذاعلا مبنم ةعامج ايحاف اولاق ىتوملا هثايحاا نمو ةزجعملا مهب

 هتصقو زرجعلا ننأ مهنمو كالذ دعب هل دلوو ةدم شاعو ماقف مايأ ةئالثب هنفدو

 رشاعلات ذب مهنمو هل دلوو شامف هناغك | ىف هثعن ىلع لومت وهو هايحأ ةرووشع

 .٠ ةروبشم اهتصقو رزغو ل 2 و ن ماس مهنمو كلذ كفي تدلوو اهايحأ



 ع9 ءامسالا بيده

 .نورخدتامو نواكأت اب عشبأ و هنع ارابخا يلاعت هللا لاق تابيغللاب هرابخا اهنمو

 قآرقلا صنب ءامسلا نم هيلع ةدئاما لوزن أبنمو ءاملا ىلعهيشم اهندو» عتوي ىف

 هأ م61 1 1 كأم ؟ خام ندع أله أ ا 1 هاو امامو
 هلاأآ ] نيحيحصلا ىف تبنو ىلعثل و مم امسلا ىفيا ةعئار ةاياموع

 دل باب لاجدلا لثكقيو ءايسلا نم ميرا نبا ىبسيع لني لاق ع هنا لودر

 قبس اك الدع اكح ىسيع لزميو حيحصلا ىف ةروبشم لاجالا ةصق ىف هثيداحأو

 ىلاعت هللا نم ةمركن انم مامالا ءارو يلصي هناو الوسرالحيحصلا ثيدحلا ىف
 يسم ىنلا دنع نفديو هل دلوبو هلوزت دعب جوتي هنأ ءاجو . ةمالا هذهل

 بفاصق

 نو.يع هعدجو ىنايرصوأ ىناريع مسا ىسبع هحاحص ىف ( ىرهوجلا لاق )ل
 نيسا مض نويفوكلا زاجأو لاق نيسيعلا ثيأرو نيسيعلاب تررمو نيسلا حتفب
 تطقس امنأ فل الا نأال اولاق نويرصبلا «زبجي ملو ءايلا لبق اهرسسكو واولا لبق

 فلا تناك ءاوصس تناك اك ةحوتفم نيسلا قب نأ بجوف نيزك الا عايجال

 نوطعم لوقيف ةيلصأالا ىف حتفيو اهني قرفي ىئاسكلا ناك و . اهريغ مأ ةيلصأ

 اهتقذح تش نإو اواو ءايلا بلقب ىوسيعديلاةبسنلاو نو سيعلوقيفاهريغفمضيو
 « رع هَللاو نيسلا سكب ىمومو ىسدع تأقف

 يىنادنلا بسلا هللادبع نب ورمع قاحسا ىلأ نب 4 سنوي نب ىسيع إلا 8
 قاحسابابأ هدج ىأر سنوي نب ليئارسا وخأ ىفوكلا ةلوم لادبو ميلا ناكساب

 افوعو شحالاو ةورعنب ماشهو ى رمعل هللا ديرعودلاخ يف ! ني ليعامسأ مدس وهعمسإو

 ,سنوبوب أ هنعىورفمتالا نمقئالخوةبعشو ىعازوالاو سنا نب كلامو ينارعالا

 ديلولاو ورمع نب دوادوهيوهأر نب قاحذإو ةلم نيداجو بهو اد و ىنعتلاو

 هبءاقخال عشاووهو كشالب ىراخببلا نود سميفا ذهن افهتنثنالريمضلادارفأهباوص )000(



 ءاممالا بيذهت 10

 ركب وبأو ىنيدمللا نب ىلعو رابع نب ماشهو روسم وبأو دمه نب نأورمو مهنا

 ةمئالا نم مهريغو عاجسمش نب ديلولاو لينح نب دمحأو ناسح نب ىحو ةبيش ىفأ

 ىنيدملانب هنع لثس ماشلا نكسي ناكوهتبترم عافترأو هقيثوتو هتلالج ىلع اوعمجأو

 لبنح نب دحأ لثسو . ظفاح ةقث وه ةعرز وبأ لاقو .نومأم ةقث خب خب لاقف

 رذنملا نيدغنء انيور .ةروبشم ةريثك اذهوحنب مهاوقأو هنعلئسي ىسيعلافف هنع

 لق فسوب ىنال لاقو ةفوكلا لخدف نومأتاو نيمالا هانبأ هعمو ديشرلا جح لاق

 سردإ نب هللادبع الا ةفوكلا خويش نمهنع فاختي مف انوثدحيفان وني نيثدحملل

 ةثاع امثدحف سيردإ نب ُنادبع ىلإ نومألاو نيمالا بك رف سنوي نب يسعو

 اهداعاف ىظفح نم كيلع اهديعأن أ ىلنذأت | يعاب سرددإ نب الزومأت ال لاقف ثيدح

 لاقو نوم أملا ظفح نم بجعن ظفحلا لمأ نم سيردإ نأ نأكو .ابه.سأك

 اني رتشأ ثنن 2-5 نوما لاققدجسلا اهب انعسوو اهانيرتشا -.ذا نإ راد كدجسم باجي ىلإ عاد ثومألا

 دب ىف حرق ىلإ رظنف ىف وهو لبق ناك نم ءرِجأ د5 ةجاح اذه ىلإ ينام

 فربظ دق اذدال لاق كيلعأ ءأنأ 0 نذأتفأ ةيردأو نيببطتم انمم نأ لاقف خيشلا

 أردصو :زئاجم هلرمأف ءربو هلثم 7 ءىلإ أ

 ميركل ع اا 1 0 01
 دوال ىسع لاقئافا ! نب رشعب هل رمأت ابلقتسا هنأ نك اباشإ أ ىناث ىفاآلا

 ىادجسملا انو ىلإ تعال راو يي هل هَ لوصر ثديدح ع ءاق ةبرشالو ةجايلهأ

 نب ىسع ادع بايح ن دحأ لاق. ةريثك هيقانمو هدنع نم فرصناف فقسلا

 ثدمحلاب قوتدعم نبا لاق , ةجح نيعبرأو امه جحو#و ْرغ نيعب رأو اس سن وب

 دوادوبأ لاثو ٠ نيناكو ميس ةنس ىراخباا 1! لاقو . ةلامونيعسو ىذحإ ةنسلوأ

 - نينامكو نا ةئس

 هد دن خم أ لا لل ا هبال ع
 م ىف امس ل رسعمغأ 3 رون للم بأ قوما ى ١ اديها !نيصهح ناةمع] يه:

 دأ وسل اجارخ قى رسصتحلا ف لاو تاقدصلا مسق قبذ ملا قو داوساأ جار ىف

 نيعح لن ةئيبع كلام وبأ وه هدج دج ىلإ بسأ ناديحص أهو ردب نب ةتيبع



 5 ءاعلاو ةمجملما نيفلا فرح

 10 سو سس ب وي وسم ا سس بوس

 نب ةرازف نب ىدع نب ةياعث ننازولنب ةيريوجنب ورمع ن ردب نن ةئيذح نا

 1 اي : 1! 2ل
 9-5 ديشو هلبق ليقو مفلا 36 بأ او ةفاؤلل نم نك قو ذأ فئاطلاو اروع أ | 7

 ينأ ىل !! هواجو ةباحبصلا هترصاف ةعم لئاقو ىدسالا ةدسبلط ميكو دترأ تانجلا

 الجر رملا ناكو سيق نب رحلا مع وهو هقاطأف مسأت هنع هللا ىغر قيدصلا ركب

 * هلع هللا يضر باطخلا نب رمع دنع ةعيفر ةلزئمال نآرقلا لأ نم اخلاص

 هحفص نكل بتكلا هذه نمحاكنلا روك ذمىفاحصلا «ةهلس نيناليغإ عه

 ماهوالا عون ىف هطلغ حضوتسو زاليغباوصلاو ناليغ نب ةدس لاقف طيسولا يف

 تدي ةانالا رسكو لهما نيعلا حتفب بيعم نب ةلسنب ناليغوه , ىلاعت هللا ءاش نإ

 تزاوه نب ركب نب هبنم نافيقث نب ف وعنب دعس نو ر عنب بعك نب كلامو ةددشملا

 جدارا وي نا» رمأقهعم نلساف ةوسأ رشعهتت ناك و فئاطملا مهقدمب ملسأ

 هلرىرسك لطدفوو مهيمدقمو فيقث فارشأ دحأ ناكو : نبقأاب قرافيو نهنم

 ىضر باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ ىف ىفوت . انس ارعاش نأكو بيجع ربخ همم
3 
 « هنع َّفأ

 مئابذلاوديصا|لئاوأ قبذيلا فر رك ذمىعباتلاناسحوبأ «ةصفارفلا# 6 ٠

 تب فالخ ال ره ءاقأأ مصب وه

 خيراوالاب ءاماعلالاق ةيصولا ىف ةضورلا ىف روك ذم * نا ودعنوعرفإ هود

 3 راكو ة:
 كيث

 ريغ ايكو توبعم نه ديل : هيسأ م 5 0
 اننا ل7 ديلا ل ا دن همم ها ه0 رم يبو نوغرف وك

 ىلا لع . 5 5 8 8

 نأل مالسلا هيلع فسوي نوعرف وه سيلو هنم ىنعأ ةنعارتلا ف سيلو ك!ذ

 0 معا هللاو هيدي ىلع إسأ فسوي نوعر - أ نا 5 5 كده ىلا" 8

 (هامسالا بيذهت ؟ جس +)



 مثءاف اهدعب ونوالامضبةثاغن نبا ليقو ورنا ليقو# رءاع نب ةورف مه ه؟

 هيف لاوقالا هذه رك ذ ىماذجلا ةماعت نبا ليقو ةثابن نبأ ليقو ةثلثم مث فلأ

 ديدشتو نيعلا حئتفب ناّمع نكس . ءاضيبلا هتلخب يلع ىنال ىدها ٠ ريثالا نأ

 نأكو . اطوحامو ناعم هلزنم قاحسا نبأ لاقو ٠ ماشلاب ءاقلبلا ضرا نم ميلا

 ىدهأو همالساب 7 ىنلا ىلإ ثعبو مساق برعلانم مهيلي نم ىلع مورأل الماع

 ه هنع هللا ىضر تالذ ىلع هوبلصف هوبلط همالساب مورلا ثعمس اهلف ةلغبلا

 ىو ابرلا ف بذبملا ىف رركذم هتعّشلايضرياحصلا «ديبع نب ةلاضنإ» تضل
 نب ةمجعللاب دفان نب ديبع نب ةلاضف دم وبأ وهو . ءافلا حتنب وهو ةقرسلا رخآ

 ءاببو ةنك اسداح ايهنيب نينحوذم نيديجب ابجحجنب مرحالا نب بيبص نب سبق

 ىراصتالا سوالا نب كلام نب فوع نب ورع نب فوع نب ةفلك نب ةدحوم

 ناوصر فوائو نآوض ص لاةوب هي اينمو دهاشملا ٠ نم اهدعبأم واهدبش دحأ هدهاشم لوأى رمعلا يم وألا

 ف مورلا ورغ لع ه رمأو ةيواعل اهءاضق ىلووقشمد نكسو ٠ . رصم تف دهبشو

 * نيب دح اهنم سم ىور اثيدح نو هي هللا لوسر نع هل ىور . رحبلا

 يناعن :مصلا شاحو ابحت ليقو نيعلا م يب مس رنا ؛ لعو دهس 0 ةناع هنعىور

 فدو قخمدي ىفو أو زريمم ب هللا عوكلأام نب و عوطام نب ةلصو
 يد وسم قوت :نورخ رع نب هلا راسك لادر 2( 2

 دق لوالا حيحصلاو نيدسو مست ةئس ليقو نيسقعو ثالث ةنس ريفصلا بايب

 قوثو'هلدم مدع لمتال كناقىئباي ىنعإ هبال لاقو هشه له ةيواعم نأ اولقن

 م قشمدب ينع ةلاضأل ناكو نيتس ةنمس ةيواعم

 !! ىهشاطلا بلطلا دبع 0 ماعلا نب طفلا 4 ؛حوركأا ىمافأ بيااعلطلا كب

 ثراملا ثنب لشنلاا هتاوخاءاو همأ صاب ثراحلا ثنب ةبابل 10 ةمأ رعي

 صانلا مزهنأ نيد نيزح موا ةوهم تدنوأ لراحو حفلا 0_0 أ عه دهش ناينكي

 11 هتلازص
 دليل ءءازو هفدرأ لل هيلع ىنلا نأ نيحيحصلا ىف ثد'و . عادولا 5 ةويح ةمم دبشو



 8 ١ ءامسالا بيذبم

 ىلع للعامل بصي ناكو. يي ىنلا لسغ رضحو سانلا لمجأ نم ناكوةفلدزملا

 اهنم انتا اثيدح نورشعو ةعبرأ يي فا لوسر نع هل ىور ٠ هنع هَل ىفر

0 
 0 م هوز ا دبع هوحأ ةنع ىور * نيسدح لع دمع جوتمأ ةنك رورو « مك

 ءااه 6 5 0
 قمن زر 5و فوت .٠ كيراحلا نب ةريره وبأو هل

 دلال ار

 موي دبشنسا ليقو حصالا وه اذه ةرشع نام ةنم ساومع نوعاط ىف ماشلاب

 كودريلا موي ليقو ةرشع ثالث ةنس امجالكو رثصلا جرم موي ليقو نيدانجا
 ىلعنب نسحلا اهجوزت موثظ ماالا ادلو كري ملو ةرشع سحخوأ ةرششع عبرأ ةلم

 « ىرعشالا ىموم وبأ اهجوزتف اهقراف مث

 نامالا ينريدلاباتك ىف بذوملا ف روكذم ىشاقرلا «ديزي نب لضف# 8

 مضب ليضف هباوصو فالخ الب فيحصت وهو ديزي نيل ضف خسألاف وه اذكه
 دبع وبأ نقلا اذه ةمبأ هركذ اذكه ديدي نم اهفذحو لضن ىف ءاب ةدايزو افلا

 ليدعتلاو رجلا متاح ىفأ نباو هخمرات ىف ةمثيحىبأ نباو هخيرات ىف ىراخبلا هللا

 ىف دعي ىئاترلا ناسح وبأ ديز نب ليضفوه ىراخبلا لاق . نوصل قئالخو

 ىنغيرمع نعىور ناسحوبأ ىئاقرلاديز نب ليضفوه ماح أ قبالاقو .نييرصبلا
 وه نيعم نب ىحيلاق لوحالا رماع هنع ىور . لذغم نب هللا دبعو باطخلا نبا

 ةليبق شاقر ىلا ب وسنم فاقلا فيو ءارلا متن ىشاقرلاو ةقئىرسعب قودص

 « ةعيرر نم ةفورعم

 دلو دهأ لأ ىعوب ريلاىميعا لعوب أ رشإ نب دوعسمنب ©« ضايع ن.ليضفإ»
 يتحابنطوتسافةكم ىلإ لوحي مث ةفوكلاب ثيدحلا بتكو دوييأب أثأو دنقرمسب

 نمحرلا دبع نب نيصحو ىميتلا نايلس عمس.ةلامو نيناعو مست ةنس لوأ اهب فوت

 رمنب هللا دبعو ىراصنالا ىحيو ليوطلا ديمو شمعالاو ردشعملا نب روصتمو

 دايزوبئاسلا نب ءاطعو قداصلا رفمجو قاح سإ نب دهتو بيسملا نب يلعلاو ىرمملا

 3 2 دلابعو يلارعالا فوعو ىديعلاورهابأ ورا وزب ثعشاو روعالا اس ودمسئيأ

 نالجع نب دمجو ميفرنب زي زعلادبعو ىنابيشلا قاحسإايأو رشب نب نايب و ديعسنبأ
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 ثياو ةفيلخ نب رظنو شايع ىبأ نب نابأو ىليا ىبأ نب نمحرلا دبع نب دممو

 ن* مهريغو ناسح نب ماشهو ل دييع نب ىو ىروثلا نايغسو مياس ىلأ نيا

 نيسحو ناطقا يبو ةنييعنباو ىروثلا مهنم ةمالا نم قئالخ هنعىور . ةمئألا

 نب ىو ىدهم نباو ىنعقلاو ىديخلاو ىعئاشلاو كرابملا نباو ىفمحلا ىلع نبأ

 قاحسإو ليعاسا نب لمؤمو ىناجلا يبو ةبيتقو ددسعو حطاص نب ىحيو يبي

 هعروو هدهزو هحالصوةب جاجتحالاو ةقيثوت ىلع اوهصأو-نورخاو روطنم نبأ

 دبعتم ىفوك مث. وه ىلجملا هللا دبع نب ددحأ لاق . ةرخالا قئارط نم اهوحنو

 لبق . ثيدحلا ريثك اعرو ادباع الضاف تبث ةقث ناك دعسنبا لاقو ٠ ملاص لجر

 ثدحأ نا يشتم هلل وسب ثيدح لجأ انأ لاق يحي نب رفعج ثدحن امل ليضنال

 أدحأ تر أم لاق كرم ميهاربا ن ؛ قاحسا نع انيورو * ى نب رعج هب

 ناسا قودص تيدحلا 0 ليضفلا نم سان اجرأو هنن ىلع فوخأ

 فرع نم ليضفلا لاقو : ادج ثيدحلا هيلع لقثي ناكو ثيدحلل ةبيحلا ديدش

 كردأ نم اندنع كردأام لاو . نوعفنيالو نورضضي ال مهمأ ىنعي حارتسا سانلا

 . ةمالل حسنا و رودصلا ةمالسو سفنالا ءاخس نكلو مايص الو ةالص رم

 كيفاعب نأ أ صالخالاو كرش مهبيسإ لعلاو ءابر سانلا بيس لمعلا كرتلاثو

 « ةروشم ةريثك هقانمو هكحو . اهنم هَل

 رنا ن مكر شملاحاكت يف روك ذمهنعْش ا يضر فاحصلا(ىئيدلا زوريفل ه7

 ىفيدلا زوريف كاحضلاوبأ ليقو نم رلا دبع وبأ ليقو للا دبعوبأ وه بذبملاو

 نب زوريف لوقي نم مهئمو ىهيدلا زوريفلوقي نم ثيدحلا اهأ نمدعم نبدهملاو

 نيذألا سرفلا ءانبأ نم وهوريمح ىف هلوزنل يريجلا هل لاقيو دحاو وهو ىنيدلا

 دقو. ابيلع اولوتساوابنع ةشبحلا اوفنفنميلا ىلا نور

 عدل نال عهدنا دانكن 1
 ىالأابأ ككل اىسفلادوس الإ لتاق وهو سأو يلا لوسر ىلع زوريث

 ىقدأ نات

 لوسر صضرم ف هأنأ هلق ربخ لصوو لع ع ينلا ةايح رخآ ف هلدق نميلاب ةوبنلا

 مذ ريسك فيس ى _ى بهذ
 يدب

 ع



 3و فاقاا فرح

 ةياور فو ىميدلا زوريف ملاصلالجرلا هلنق حني لاقف هيف ىفوت ىذلا ختم هلل
 نأ نيرثك الأ وأ نيدثك لت اذه نبك رام كدب لهأ نم كرايم لجر هلق

 5 ِ 1 5 1 ل ُ
 هيأ 0 اك 11 هك

1 
 لوس ةايح ىف دوسأل هيلإ لق زوريث

 ركناو هسأر هيلا لمحو سلع ع للا 59 نءعز ىف لت هنا ىورو . ةرشع 0

 باوصلا لاقو هنالطب ىلع لالدتسالاو هراكنا ىف بنطأو اذه دمحأ وبا كاحلا

 لاقي هدنم نبأ لاق نمر ادبعىبأ ةمجرت قءرك ذركب ىبأ ن مزيف لتق هنأ ةذيلخ لوف

 ىف ىفوت . اعريغو هللا دبعو كادضلا هاثبأ هنعىور ٠ ىئاجنلا تخاعبا زوريف نا

 ه# هنع نبأ يذكر نامع ةفالخ

 ءهزعألأ

 قافلا فرح

 يف تايدلا ف رصتخلا ىف روك ذم ىنشوجلا «ىنانطفااةعيبر ني مساقلا# هم

 وهو هدج يلا بوسام ىنُسوْلا نشوج نب ةعير نب مساقلا وه ىل زب 'الا ناتسأ يأب الإ

 ىضر مهريغو رم نبأو فوع نإ نمحرأأ ديعو بأطخلأ نب رمع نع ىور ىعبأت

 بويأو ليوطلا ديهعو ءاذحلا دلاخو ناعدج نب ديز نا 3 هنع ىور.مهنع هللا

 نم ءيش نع لئس اذا نسحلا نآكو م وه ىنيدملا نب يلع لاق مهريغو ةداتقو

 لا 0 _ نب مساقاوهرصتخا ىف روك لم رمح نب «ثادبع نب مسماقلا» هه

 باو رامع نب ماشه نع ىور * راثيد ني هللا دبعو ردكدلا نب دمم نع ىور

 ثيدحلا منصب ناك باذك وه لبنح نبا دمحأ لاق ىنيدملا نباو ةبدتقو بهو



 مساقلا ةمسأ نم 01

 وه متاح وبأ لاقو ٠ ءىشب سيل فيعض وه نيعم نبا لاقو ٠ هثيدح سانلا كرت

 « ثيدحلا ركنم ثيدحلا كورتم فيعض وه ةعرزوبأ لاقو . كورتم

 نمحرلا دبع وباىلذهلا دوعسنب هللادبعنن 4 نجحرلا دبع نب مساقلا )

 ةرمس نب رباجو رمت نب هللا دبعو رذ ىبأو هيبا نع ىور : اهيضاق ىفوكلا
 ريثك ةقث ناك دعس نبا لاق نورخأو روسو ىدوعسلاو شمالا هنع ور

 ملاص لجر ةقث وهّشا دبع نيدمحا لاقو. ةقث وه نيعم نب يحي لاقو . ثيدحلا

 ىنبدملا نب ىلع لاق . هقيئوت ىلع اوقفتاو ارجأ ايتملاو ءاضقلا يلع طخأي ال ناكو

 هل لبق ةرمس نب رباج ريغ لَم هللا لوسر باحصا نم ادحا مساقلا قلي مل

 + ائيش هنم ممسي لو نيثيدح هنع ثدحمي ناك لاقف رمعنبا قتلف

 ام باب رخآ ىف بذوملا ىف روك ذم ىماشلا © نمحراادبع نب مساقلا# 5

 ىلوم قشمدلا ىماشلا نمحرلا دبع نب مساقلا نمح رلادبع وبأ وهصاصقلا هب بجي

 ىلوم لاقيو ديزي نب دلاخ نب نمحرلا دبع لاقبو ةيواعم نب ديزي نب دااخ
 , نايفس ىلأ نب ةيوام» ىلوم ىناربطلا لاقو نايفس ىلأ ثنب ةبريوج

 0 1 ل 0 2. 1 1١
 و ف "رمز هةماقأ انأ ميسو ركئاسره ةيشسلاعو 8 ب

 بوبأ ىبأو ىسرافاا نالسو دوهسم نإ هللا دبعو يلاط ينأ نب لع نع ىور

 لهابلا
1 

 ر ىلاو رماع نب هبمعو ره ىأو رمأع يب ةيقعو
,| 

 نم قئالغو ديز نرب ءالعلا نب هللا دبعو ثراحلا نب ءالعلا هنع ىور
 لضفأ ادحأ تيأر ام رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع لاق ٠ مهريقو نيعباتلا

 نم نيعبرأ كرداو قشمد ءابقق نم ناكو اولاق . نمحرلا دبع ىلأ مساقلا نم

 ناكو مسماقلا نع ثراحلا نب ريثك نع نايفس نب بوقمي لاقو . نرجابملا

 لاقو ابيف لكنو بيجاعأ هتع ىورت لبنحنم دمحا لاقو . ايردب نيعبرا كردا دق
 تيقل لاق مساقلا نع ثرحلا نب ىييىورو . مساقلا لبق نمالا اذه را ام

 ل ل 107

 ملمع 34 مسأقلا ينيسم نب ىبُي لاقو ٠ هي هلا لوسر باحصأ ند ةثام

 دبع نب مساقلا ايلدلا ىف سيل ديزي ىلوم لاقيو ةيواعم ىلوم صاشلا نححرلا
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 نب بوقعي لاقو الضاف ارابح يراك ىنازجوجلا لاقو : هاوس ىماش نمحرلا

 . ةقل وه ةبيش نب بوقعي لاقو ةّقث وه ىذمرتلاو ىيحي لاثو ةقث وه نايفس

 « ةئاموةرشع نام لاقيو ةرشع ىننث 3: ىفوت

 ةنيدملا ءابقق ةعبسلا ءابقنلا دحأ ليلجلا © ىعباتلا دم نب مساقلا | #ه 5؟

 ماحرالا فو هنفدفو تملا لسغ ىف بذهملا ىف هركذف بذبملاو رصتخلا ىف رركت

 مساقلا نوحرلا دبع وبا ليقو دمه وبأ وه . ةيضقالا -يفو حاككتلا ىف رايخلا فو

 سايع نباو رمي نبا نع ىور٠ مهن هللا يضر قبدصلا ركب يأ نب دهم نبا

 . نيعباتلا نم قئالخو ةباحصلا نم نيرخآ و ةشئاعو ةيواعمو ةريره.ينأو

 ةكسبام يأ نءاو. رمع نبا ىلوم عفان مهنم نيعباتلا نم تاعام هنع يور

 هتلالج ىلع اوممجأو نورخآو ةعييرو بويأو ىراضنالا ىبخنو ىرهزلاو

 لعهأ لضفا دعم نب مساقلا ناك. لاق ةنبيع نبأ نع انيور . هتماماو هقيثوتو

 دمج نب مساقلا يلع هلضنن ادحأ ةنيدملاب انك ردأ ام بذوش نبأ لاقو . هنامز

 فراك ةنيبع نبا لاقو . دمم نب مسافلا نم ٍلعا تيأر ام دائزا! وبا لاقو .

 هللا ديبع نيعم نبا لاقو : ةرمعو ةورعو مساقلا ةشئاع ثيدحب سانلا رصأ
 ئوتفل ابةثئاع تلقت تلقتسإ مساقلا لاقو .بيهذلا كيسم ةشئاعم نع مساقلا نعرمع نبأ 5

 سااجأ تنكو اها امزالم ثنكو تّئام نأ ىلا نايعو رمعو ركب ىنأ ةنالغ

 ينعي كانه ناكو ترثك أف ةربره أو رمع رم نبأ مم تساجو سايعوبا ردبلا

 مساقلا ناك للادبع نب دمحأ لاقو . ملعبال امع 0 ل

 تنا لاق ةافولا « رضح الو . اخلاص الجر اهزب ةقث مين ابققو نيعباتلا رايخ ن

 ةنع لديقو ةثامو ةرشعىثنث ةئس ىفوت دعس نب دم لاق ٠ ىديسو ىبسحو ىلر

8 
 الاع ة 2 ناكو ه رمل بهذ دقو نيعبسو ن نيتنثاو أ نيقيس نبا وهو ةنامو نامي

 ا
 3 اءو نيتنثوأ يدحأ ةنس يثوث هريغ لاقو اعرو ثيدحلاريثك امأمأ اهيفف اعيف

 وهديسلا ءاز ىف بذملا ىف روكذم يدسالا 4 رباج نب ةصيبق) 3

5 
 2 كل
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 نب ةرم نب نادح نب ةريم نب كلام نإ بهو نب رباج نب ةصيبق العلا وبأ

 ىعباتلا قركلا ىدسالا ةعزش نب دينأ نإ نادود نب ةيلعت نب دعس نب ثراحلا

 دوعسع نبأو فوع نب نم رلأ دبع دبعو هللا ديبعنب ةحلطو باطخلأ نب رم عي

 )ب كآللا ديعو ينعشلا هنع ىور ٠ مثريغو ةريغلاو ىصاعلا نب ورمعو ةيواعمو

 « نيناغو ثالث ةنس لبق تام ةقث ناك دعس نبأ لاق . مهريغو ريمع

 ىفو ةدجلا ثاريم يف بذهلا ىف روكذ» ىعباتلا (« بيؤذ نب ةصيبق ] 4

 نب ةلحلح نب بئوذ نب ةصيبق قاحسا وبأ لاقيو ديهس وبأ وه . ةيمشاباا ةيد

 روبشلاو ةرجبلا ماع ليقو حئفلا ماع دلو .ىندملا ىعاز لا ءرصأ نب بيلك نبورمع

 نع ىورو ةريره ابأؤ ءادردلا ابأو تباث نب ديز موس ىعبات وهو . حتفلا ماع

 نبورمعو رباجو تءاصاا ةدابعو فوءنب نجراا ديعو رمعو قيدصلا ركب يأ

 مهل هللا ىفر ةلس ماو ةشئاعو ىرادلا ميكو سابع _:رباو ىماعلا

 نيعباتلا نم قئالخو لودحكمو ىرهزلاو ةويح نب ءاجر هنع ىور . السره

 ديزءاضقب سانلا معا م ةصيبق رهشأا لاق . هتلالجو هقيثوت ىلع اوهحاو مثريغو

 دنع سانلا رثآ ناكو نافع نب ناممع نم ممس دش نب دم لاقو . ثباث نبا

 اذا بتكلا أرقي ناكو هيلا ذيرعلا ناكو . اكو نأورم نب ك

 ثيدحلا ريثك انومأم ة ةقث ناكو ايف اع هريخيف كلما دبع ىلا املخدي م تدرو

 ةعالا ةنع ماور اهف دانزلا وبأ لاقو ةصيبق نم ملعأ تيأرام لوحكم لاقو س 1 :

 دسعو سود نب ةصييقو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعص ةليدلا نقف ناك

 تس هدد كاملا دنع ةفالخ يف قوت 5 رامالا فا لخدي نأ لبق ناور رع تأ كاللإ

 ريصتخحلا ىف روك ذم
 « نيئاعو عيسوا

 دع شا يقرا اديعلا « قراحلا ْي ةمدقظ 6
 2 071 « ةمارل ا. 2307 0

 أ نب ةصويق رمسإ وبأ وقد تائدصلا مسق َْق يىتأ نب دآدس نب هللا فرع نن ف را مم دارخ مب شقاو ع 5 4 4

 كفو . ىرص || ىلالملا ىرماعلا ةمصعص نب رماع نب لالق ن كيه نب هعمسر
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 ىور اهدحا ملم ىرر ثيداحأ ةئع هنع ىورو مساف يي هللا لوسر ىلع

 « ةصيبق نب نطق هنباو معن نب ةنانكو ةبالق وباو ىدبتلا نامع بأ هنع

 داتقز 55

 بالتخلاوباوه . داوسلا جارخ قو صاصقلا نعوفعلا لوو ملخلالوأ ىف ه هرك لق

 ةعيب روب در رمت نبا ةرركملا ىئازلابو نيملا عتب زبر رع نب ةداتق نب ةماعد نب ةدات

 رقي
 ديرو

 ركب نب للعنب بعص نب ةباكع نبةبلعتن لهذ نينابيشنب سودسنب ثراحلا نبأ

 نب للا دبعو كلامي سنأ عمس, ىبمحأدلو .ىعياتلا ىرتعيلا يسودسلا لثأو نبإ

 ةمركعو نيريس نباو نسحلاو ىدبنلا نايعابأو بيسملا نباو ليفطااابأو سجرس

 نيعباتلا نم ةعامجدنع ىور.نيعباتلا نم مهريغ قئالخو يعشلاو وأ نبةررزاو

 مهن«نيعباتلا بات نم قئالخوبويأو شمالا ليوطلا ديمحو ىميتلا نامل مهتم

 هتلالج ىلع اومدجأو ٠ مهريغو ىعازوالاو ةبعشو مزاح نب ريرجو قارولا رطم

 ظنحاىلا رظني نأ هرسنم هللادبع نب ركب لاق . هلضفو هناقئاو هظذحو هقيئثوتو

 ديمس لاقو . ةدانق ىلإ رظنيلف هعمس اك ثيدحلاىدؤينأ ىرحأو انكردأ لجر

 ايندلا ىف ناك و ناوفس ىللاق ةبعش لاةو.ةداتقنم ظذحأ يفا رع اناتأ املا نبا

 ةمامح ثيأر لاقف نير ريس نبا ىلا لجر ءاج لاق رمعم نع انيور ' ةداتق لثم

 ثعقثلا ىرخأ ةمارح .تيارو تاند!#م معا اهو تجرد هوو ثمقتلا

 تجرخل ةؤاؤا تمفتلا ىرخأ ةمامح ثيأرو تلخد ام رفصأ تجر ةؤلؤل

 هدوجيف ثيدسملا 1 عسب نسحلا ىلوالا ةماجلا نيريس نبالاقف ءاوس تلخد (؟

 ةثلاثلاوهنم صقنيف هيف كلشي نب ريس نبا ةيناثلاو هظعاوم نم هيفا م هقطنع

 باب ىلع بارما لثس لاق ىنئادللاا نع انيؤرو * ساناا ظفحا وهف ةداتق

 ىبارعأ فقوذ نينس رشع دعب ةداتق جحل احدق اودقتف فرصلاو ةداتق

 دعم نبأ لاقو ٠ رقأف هراغسف حدقلا !! بحاص اذهلاتت

 ىلا تسلاج ةداتق لاقو . ثيدحلا ىف ةجح انومأم ةقث :دانق ناك

 بيذم م جس همز

0 >" 
 ل ممم
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 رثك انامايا هلثسف بيسملا نبا ىلع ةداتقمدقو ةنس نيعبرا ذنم يبأرب تلق امو ةنس

 كتلئسو اذك هيف تاقف اذك نع كتلئس معن لاق هنع ىتالئس ام لك ظفحم لاقق

 بسلا نيأ ل لاقن أريثك ايدح م ذف اذك نسحلا هيف لاقو أذك هيف تلقق ذك نع

 رشنوديلع ءانثلا فبنطأف لينح نب دمحا هرك ذو كلثم قلخ هللا نظا تنك ام

 لاق همدقتي نم لقو كلذ ريغوفالةخالاو ريسفتلاب هتفردمو هبةفو ةملع نم

 ةرم رباج ةفيحصهيلع تأرقو . هظذحالاائيش عمسإ الو ةرصبلا لهأ ظفحأ ناكو

 رم ظفحأ ةداتق يدبم نب نمحرلاديع لاقو . ءايلعلا نم ناكو . اهظنخ ةدحاو

 باحصأ تيئاو ةداتق نسملا باحصا ربك متاح وبأ لاقو ٠ ديم لثمنيسخ-

 هثامو ةريشع نامت ليقو ةرشع عبس ةنسةداتق ىفوت . ةدانق مث ىرهزلا سنأ

 ههنع للا ىفرنيسفعو سه ةنس ليقو نيدو تس نبا وهو

 ليقو ور وبأ وه , هنع 8-5 ىضمر ىاجعاا 4 نامثلا نب ةداتق 51/7 ١

 رماع نب هيز نب ناممالا نب ةداتق . نامئع وبأ ليقو هللا دبع وبأ ليقو رم وبأ

 ىسوالا ىراصتالا سوالا نب كلام نب ورم نب جرم ترق ن داوسنبا

 يلع ىبلا عم ةداتق دبش . همال ىردخلا ديعس يأ وخ ىندملا ىرئاقلا

5 5 9 
 2 ليقو دحا موي هنيع ت تملقو دهاشلا رئاس و قد نلاو أرديو أدحاو ة | 1 ةيفعلا

 0 هللا لوسر اهدرف دحأمويإ حصالاربلا دبع نبالاق . قدنحلا موي ليقو ردب

 تناكىتلاامهأ ىردبالو فرعنال تراصابنا اضيأانيورو . هينيعنسحأ تناكو

 ىنأ نع ىعمصالا ىورو هدي ىف تراص ليقو هدخىلع تلاس دقتناكو تيهذ

 نم لاقف نايعنلا نب ةداتق دلو نم لجر زيزملا دبع نب رمع ىلع مدقلاق رشوم

 00 لاق لجرأا

 درلا نسحأ ىطسلا فكي ثدرف © ةليع دولا ىلع تااس ءدلإ ناانا

 در أم نسح بو نيعأم نسحأيف [هرمأ لوأل تناك ١ تدامف
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 الاورأ دعب أدامن ءام ابيش

 تااس اماو هيف هوطلقف هائيع تلاس ىناببصالا ميعأ ىفأ لوق امأو

 ٠ حفلا موي رهظ ىإ ةيأرهعم تناكو ةباحعلا ءالضف نم ةداقق نكو .٠ اضادحأ

 هنغع فور . اهدحأ ىراخباا ىور ثيداحأ ةعيس طع للا لوسر نعهل ىور

 ضايعو نينح نب ديبعو ةدات# نب : ورمع هئباو ديبأ نإ دوممو ىردخلا ديعس وبأ

 يضر باطخلا نب رمم هيلع لصو نيبرشعو ثالث ةلم ةنيدملاب وت . هللادبعرا

 8 ةعرزخ ئثراحلاو ةفسم نب دمحم ربق ىف لزؤنو ةاس نيدسو سه نبا وهوهزع للا

 هللا لوسر مع نبا ىمشاملا بلظملا دبع نب. 4 سايعلا نب مق 54 ١
 1 1 3 . اع 6. م أ
 باوصلاو نيعب اتأ| ق وذ موضعي طلغ دقو ىف احص وهو لضفلا عم ةمأ ع

 دنسم ىف انيور ٠ قي هللا لوسرب ادبع سانلا رخآ ملأ ناكف ىناحص هنا
 بلاطو أنبل مم ترمتعألاق ثراحلا نبهّلادبعىلوممسقم نعنسحدانسايدمحأ

 نب ةريغملا نظا لاقف قارعلا لهأ نم رفن هلئس هترمع نم غرف اماف هنع هللا ىضر

 اذه نع لجا اولاقم يني هللا لوسرب ادبع سانلا رخآ ناك هنا علدمي ةيمش

 ىلو ةفالخلا ىلع يلو الو سايملا نب مثق هب ادبع سانلا ثدحأ لاق ك كيأن انج

 لاقو طايخلا نب ةميلخ هلاق هنع هللا نضر لع .لثق ىثح ابيلع لوي ملف ةكم مث

 0 ناهع نب ديعس عم دنق رمس ىلا ةيواعم مايأ راس مث ةنيدملا ىلع هلمعتسا رييزلا

 . ااا ا 500 هع ل
 ىراخيلأا حبحب ص يلقو٠ تسع ىنلا هيفا ناكو ممل بفعل لو اهب دبشتساف نافع

 وبا ماحلا لاق" هبوكرم ىلع ىا هيدي نيب مثق لمح يني ىنلا نأ سابع نبا نع
 .٠ ورع ليفو امم هريكو دلقرعسإ فوت مثق نأ حيحصلاروباسيأ خيرات ىف هلا دبع

 كاذب 2 اوص م ا اس ع
 533 قطان لضفلا ما ثيدحو هيسلم ةقنأ ال واسم رت ادبع صاتلا رخآ ند قو لاق

 « ةعاضرأ | نم يلع نب نيسحلا أخأ ناكو لاقو . ةريثك دسينأسأب ءاور مث

 مش ةحوتنم فاي ره داوسلا جار ف بذولا 0 روك ذم م مدحت ) 54
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 مندقوم هظرات ىف ىراخبلا لاق.ميم مث ةحوتقم ةمجعم لاذ مث ةنك اس امهم ءاح

 * ديعم نب رمصت نب مذحفو هبت لاق . ىرصبلا ىدسالا ىمرجلا مذحق يب !نبا

 متاح ىف ! نبا ركذو . ىراخبلا مالك اذه الودكمو هللا دبع نب ملاسو هابأ عمس
 « ىدهم نب ميهاربأو ةبدتق هنع ىور دازو هلم

 نم يناحصلاى الكلا ىرماعلا ةيواعم نب رامع نب (هللا دبعنب ةمادق ٠/1 ١

 7-5 لوسر مم دوشو ةكم ٠ نكسواعدق لسا لادم ,ءوب أهتينك ةعببرنب بالك ىبب

 « بالك نب ديمحو لئات نب نكأ هنعىور : هنءعىورو عادولأ ةجح

 ىف بذهملا ىف روك ذم هء هللا ذر ىباحصلا ( نوماظم نب ةمادق) ١
 نوهاظم نب ةمادق رمع وبا ليقو ورم وبا وه ةمجعللا ءاضلاب نودظدوةيصولا لوأ

 لاخونوءظم نب نامعوخأ وهو ىحمججلا يشرفلامجنإ ةفاذح نب بهو نب بيبح نبا

 ىلا رجاف مالسالا ىل ما نيقباسلا نم وهو باطخلاتنب ةيفصدت# ناكو رحم نبأ

 ادحاو اردب دهشو ةئيدملا ىلا اورجاه مث هللا ديعو نامنع هيوخأ مم ةشبحلا

 هللا ىذر بااطخلا نب رمع هلءعتساو كي هللا لوسر مم دهاشملا رئاسو قدحلاو

 < ةنس نيس سو ناك ع نباوهو نيثالثو تس ةنس قوت نب رحبلاىلع هتفالخ ىف 4:

 نب نايبذ نب ةيراس نب ديبع نب بابر نب لاله نب م سانا نب ةرثزت 5

 نب ةيواعم نب سايأ دج وهو يناحصلا ىنزملا ورمع نب سوأ نب ناملس نب ةيلعت

 نع ىور ' ةرصبلا نكس ةرق ناكو. ءاك ذلاب فوصوملا ةرصبلا ىضاف ةرق

 « ىنكي ناك هبو ةيواعم هنبا هنع يور .ثيداحا ع ىنلا

 . ىعبأتا ىندم ىنانك وه رصتخما ىف روك ذم « ميكح نب عاقعتلا) 87+

 ىريقلا دهس هنع ىور . مهريغو كامسلا حل اص ىب أو رباج و رمنب ا نعىور

 « هقيثوت ىلع اوقفتاو مهريغو نالجع نب دول اص ىبأ نب ليسو

 قف بذبلا يف روك ذم هنع هللا ىطر 4 بلاط ىبأ نب لموت بت /١

3000 
 * ىلع نع قىور تاس يأ نبالاق * ءابلار فاقلاستنب وه' ىص ضاق 2 زم

 تب 1 3



 5١ ءاممالا بيذبم

 . داوسلاجارخ ىف بذهلاو رصتخملا يفروك ذم 4 مزاح ىنأ نب سيق
 همسأ ليقو ثراحلا نب فوع دبع همسأو مزاح ىبأ نبسيق هللا دبع وبأ وه

 مرضحخلا ليلجلا ىعباتلا فوكلا ىلجبلا نيتمبلا نيسألاو ءاحلاب يسمحالا فوع

 هوبأو قيرطلا ىف وهو يسلم ىنلا قوتف يحي ىبللا ميابيل ءاجو ةيلهاجلا كردإ

 نيعباتلا نم تاعامج هنع يور . ةباحصلا نم تاعامج نع سيق ىور . ىناسص

 اذكه يلع هللا لوسر باحصا ةرشعلا نع سيف ىور ظافحلا نم ةعامجج لاق

 اهريغو هللادبع ىلا م اح او شارخ نب فسوي نب نمحرلادبع ظفاحلا نع ءانيور

 لاقو . سيقريغ ةرشعلا نع ىور نم نيعباتلا ف سيلو هريغو شارخ نبالاق

 لاق فوع نب نمحرلا دبع نع وري و مينم ةعسأ نع ىور ىناتسجسلا دواد وبأ

 ليقو نينامعو ميرا ة ةنس قوت ٠ مزاح ىنا نب سيق اداتسا سانلا دوجا دوادوب|

 هللا هجر نيعبسو ناك ليقو نينامو عبص

 يف روكذم يباحصلاب يب احصلا ( ةدابع نب دعس نب سيت) 0

 سيق كالادبعوبأ ليقوّشا دبع وبا ليقول ضفلا وبأوهءوضولاةفعرخأ ف بذيملا

 0 وهو .اد نب ةدارع نب دم نبأ ىدعاس ىرابمتأ وهو هيبأ ةعجرت ىف هيسن ىقاب قيس
130 

 نع ور  مركلاب نوروهشم ةمبرأ مثو داوجنيأ دارج يلاحص نبأ
 نبورمعو يليا ىلأ ناو ىبهشلا هنع ىور ' اثيدح رشع ةتدس يلم هلل لوسر 1 . 4 0 ه1 هنلأ 0

 قارلا ىوذدو برعلا ةاعد دحأو ةياحرصأا ءالبخأ نم ناكو ممريغو ليبح رش

 تب نمو مفادم ريغ ةموق فيرست ناكو ةدحالاو برا ىف ةديكلاو بئاصلا

 . هيلأ .
 ف هلو # 5 ىب ىلا 0 راصنالا ةيآر لح سيق لن : كراك ىرهزل لاق مهتدأيس

 هللا يضر رمعغو رج مايفةيرس ىف ناك هنأ اوورو ةروهشم ةريثك رابخأ هدوح

 . نأ ل لاا م نيكس ناكف امينع هةعلو انهن هنأ لام كاد أ ءانكرت نإ لاق صانلا معطنو نت ا

 سيف يبحصو . ىلإ !ىلع نال اون ىردعت ن يلع ىنال لاقف ةضا مم 0 0 . أ لع نالكم أميتم لردع مم . م5 طوس رعهسا

 نيتسة:س يفوت . رمصم يلع هلفتعاو ةبورح ْق ةهم ناك و هتفالخ ف العدقذ كعب



 ءاممالا بيدهم هذ

 ةنددو لوقت راصنالا تناكو رعش الو ةيحل هبجو ف نكي لو نيسّحو مست ليقو

 ليوارسلا ىف هريخو ربا دبع نبا لاق الي ناكو. انلاوماب ةيحل سيقل ىرتشا نأ

 نب سيق نأك لاف سنأ نع ىراخبلا حيحص ىف انيور . هل لصأ ال لطاب ةيواعم دنع

 ىنعي ىراصنالا لاق ريمالانم ىلمرمثلا ةلزنمب يفتي هللا لوسر ىدي نيب دمس

 ه همدخبل ينم ىلا ىلا هعفد ءابأ نأ سيق نعىىذمرتلا باتك ىفو هرومأ يلب

 عم نيملا ىف رصتحلا ف روكذم كالا دبع وبأ ( دعس نب سيق ) 1
 ةمقلع نب عفان ىلوم كلا ىشبحلا هللا دبع وبأ ليقو كاملا دبع وبأ وه دهاشلا

 ورمجو دهاجمو حابر ىنأ نب ءاطعو سواط نع ىور . ةمقلع مأ ىلوم لاقيو

 يلع اوقفتاو ناداحخلاو مزاح نبريرجو ناسح نب ماشه هلع ىور ' رانيد نبا

 لقتساو هلوقب ىنعي ناكو هسابت ىف ءاطع فلخ دق ناك دعس نبا لاق . هقيثوت

 3 ةئاموةرشع مسن ة ةنس قوت . ثيدحلا ليلك ةقآ ناكو رمعي م هنكل كلذ

 نب منغ نب ماعنب بدنج نب مارحنب ءاروعز نب سيق ن6 نكسلانب سبق 7
 . هتينك هيلع تبلغ ديز وبأ ىف احصلا ىراجالا ىراصنالا راجنلا نب ىدغ

 اوم يذلا ةباحصل ادحأ وهو هل بقع الو تباث ليودعسهمس|ل يقو اردب دهش

 2 0 هَل لوسر نمز يف هعيمج ا وظفح ىأ أنآر را

 .بجوي ام باب ف بذبملا ىف روكذم احلا «6 مساع نب سقف # 8

 وبأ ليقو لعوبأ وه ندح ثيدح كانه بذبلا ىف روكذملا هثيدحو لسغلا

 فاقلا حتنو ميما رسكب رقنم نب دلاخ نب مداع نب سيق ةصيبق وبأ ليقو ةحلط

 ف ةأنم ديرأ ندعم نببخ بعك نيو رمش نب ثراحلاى رسعاقم ممأ وسعاقمنيديبع ن نبا

 ةرجطأ نم عسل ةلص مع دفو ىف وتنص ىبلا لع دو ٠ ٠ ىرقنملا ىبيبتا مب"

 ًاروهشم ايلح القاع ني نو | لهأ ديس اذه ءآر ان ىنلا لاقو لسأف

 ر مماع نب سيف نم لاقف محلا تموت نم سيق ن 0 فئحال) ليقو ٠ مخ

 فوثكم لجرب يلا ةموق تدم هفيص لث احب ابيت هراد ءانقب ادعاق اموب

 هّشأ
3 
 رخآو



 5 ءاممالا بيدهم

 همالك مطقالو هنوبح لحام للاوف لاق كتبا لتق كيخأ نبا اذه هل ليقف لوتقم

 تمطقن كب ردنعتمنأ ت امفام شب ىخأ نباي لاقو هيخأ ننا ىلإ تنتلا هعأ اهلف

. 

. 
 م كورع قف د كأ 200 مرر هلآ ه |
 12 مو تاويسإ امايس#لا بسمو زو اماما نبا اسف

0 

 ةقان ةئام كلمأ ا ىلإ قسو كاخ أ ىراوو هفاتك لش كمع نب ا ىلإ ىبب اي مق رح

 ناكو ( )١ ةيلهاملا ىف رخل مرح سبق ناكو : ةيرغ اهئاف ابنبا ة ةيد لبالا نم

6 1 35007 
 ر وكل 1 5 ل 0 هل نا لأ هه

 01 . هاما . . ةييق , فا اي أ
 نيفنحالاهنع يورث يداحأ هيلع ىنلا نع ىور انبا نيثالثو نينثافاخوأ داوج

 لاقو ةرصصبلا سبق لزن ' نورخ أوسبق نب ميكح هنبأو ىرعبلا نسحلاو سيق

 هنلأ م 5 5 '
 « هيلع مع 1 ع ىنلا ناف ىلع آوحونت ال ةنوق كنع

 ىف روكذم ىلادبملا ءاملا ناكساو فاقلا حتي #« دبق نب سيق +١ ا

 بذيهملا بحاص هأور اذكو ابيف ةالصلا نع ىهنملا تاعاملا ف طيسولاو بذهملا

 نيثدحلا رثك أ ءاورو دهق نب سيق نيثدحلا ضهبو ءابققاا نم اهريغو طيسولاو

 .هورمج نس سيق الإ هيفننسلالهأ نم ثنورخأو دوادوبأ 2 ل و ورم نب سيق

 اذهوورمع نبا حييحصلا لاقو ءاورمح نباو دبق نبانيتياورلا!ىذمرتلا 17 ذو

 وهرجبصلا دلع نيته را ىف هئدح اوركذو ثيدحلا ظافدم دنع حفلا وه
 ذا 0-3

 .نب يو لينحو دهجالاةىراصنالا ديعسن يب دج وشو اولاق فيهض ثريدح

 بعصملاقو.ىراصت الا سيقنب ديعس نب ىكدوجوهو رم نب سيق نورثك الاو نيمم

 اذه ىف بعصم طلغ ةيثيخ ينأ نبأ لاق . دبق نأ سيق وه ىيدج ىريبزلأ

 وهو هتنبا ةنكع زمت هنأ كلذ ببس ناكو باعتسالا يف ربا دبع نا لاق (0)

 قافأ املف هلام نم اريثك راخلا ىطعأو ءىعب ملكتف رمقلا ىأرو اهوبأ بسو ناركس

 د+ هلوق اهنم ارامشأ ايف لاقو هسفن ىلع اههر 2ث كاذب ربخأ

 | دسفت الاصخ 2 ايفو ةحلاص رخلا تأ
 : تت احفص اييرشأ هللاو الق

 امهدن ادبأ .اط أ الو د يأايح انمث ابب ىطعأ الو

 ميظملا مالا اسرب مييجتو © اهيراش حضفت را ناف



 ءاممالا بيذهم 51

 ينب نم اهالك دبق ن سقو ورمع نب سيقو لاق . يبو دمحأ 0

 لاق . يفوكلا مساقلا نب رانغلادسع ميرم ينأ دج دبق نب سيقو لاق . راجنل

 . هيف هأطخ مهلكو لاق بعصم هيف أطخأ دقو ةمثيخ نأتالاكره با دم نا

 ةنالغ ىف قوت اهدس امو ًاردب دهش يناحص دب نب سبق الوك ام نبأ لاقو

 رسمت ىف ىزملا امأو سيف نب ناماس هنبأو مزاح لأ نب سيق هنع ىور . نامع

 يف روكذلا هشيدح فض ىلع اوقفتاو هيف فالتخالل هبسني ملو سيق هيف لاقق
 < هوفعضو اهريغو ىذمرتلاو دواد وبأ ءاور حبصلا دعب نيتفك رلا

 ىلطملا ىشرقلاىمق نب فانم دبع نب بلطملا نب © ةمرخم نإ سيق » ٠
 ناكو ليفلا ماع حم هللا لو_سرو وه دلو بئاسلاوبأ ليقو دمع وبأ ىنلاحصلا

 هدمجو هللاديع هانبأ هنع ىور همالسأ نسح من ةفل لل نم

 مد مج 5 وضم ن رق 2 مذ قف ىف روكذم ةيجدعملا نيشلا مو محلا مع_هوب هل رس فال ىدط ىلا

 ليقو ىوك هنال بقل جوذدكمو . موصخلا يف ىماقلا ىلع ام باب رخآ ىف بذهملا

 نب ثوغي دبع ليفو لاله نب ةريبه ح ودكم مساو هبنج ىأ ه-ك ىلع برض

 سيفو ثوغ دبع نب ةريبه ىلكلا انو . رثك أو رهشأ لوال الاو لالع نب ةريبه

 . ىتبات ليقو ٠ فاحص وه لق : دارم ىنبل فيلح لب وهو دادشابأ ىنكياذع

 رم نمز ليقو . ركب ينأ نمز لسأ ىعبات هريغ لاقو . ىاحص وه ىربطلا لاق

 رسمع نمز ىف لسأ لاق نم لوقو . ربلا ديع نا هلك اذه يح . ايهنع هللا ىضر
 . هلتق ىلع ناعأ وأ يسنعلا دوسالا اولتق نيذلا ةعامجا دحأ هنال لطاب وأ فيعض
 ىف اذه نايب قبس دقو نيتي يذلا نمز ىف ليقو . ركب ىنأ ةفالخ ىف هلتق ناكو

 هلو ةدجنلا لهأو مهلاطبأو مالسالا نامجش دحأ اذه سيق ناكو . زوريف ةمجرت

 ىلا راس اهريغو ةيسداقلا ىف نامعو رمع نمز ىف تاحوتفلا ىف تاحلاص راثآ
 نيفصب ىلع عم لتقو دنواهم لاتق دهشو صافو ىنأ نب دعس ةمدقم ىلع قارعلا

 * بركيدعم نب ورع تخأ نأ وهو



 7 مورلا مظع رصيق ةجرن
 باتكر خآ ىف رصتخلا ىف روك ذم ماشلا ىف # مورا مظع رصين 8

 يرسك ص رفلا كثم نم لكل لاقيو مررلا كم نم لكل بقا رصيقو ريسلا
 ناكو .عبن ريمحو زيزعلا رصمو نوعرف طبقأاو ىثاجنلا ةشبخلاو ناقاخ كرئااو

 حتفو ءاهلا رسكب لقرع هباتك شت ىبالا هيلا بتكو ماشلاب ناك ىذلا رصيق مسأ

 فرصنبالو ءارثا ناكساب لق'ره اضيأ لاقي ىرهوجلالاقو . روهشتأ وه اذه ءارلا

 رصيق مأ لقره هل لاقي ناك له هنأ ى مكحلادبع انبا عزانتو ةيلعلاو ةمجسلا

 هل ٍلع مسا لقربف رصيق وهو لقره وه لاقف ىلاعت هلا هجر ىعفاشلا ىلا امفارتو

 رسعيق الف رصصيق كله اذإ لاق ع 7 لا لوسو نأ حيحملا قو ٠ ٠ بقل رصقو

 نأ ثيدحلا بيسو لاق ٠ قارعلاب هدعب ىرسك الذ ىرسك كاره اذإو هدعب
 اوفاخ اوملا املف ةيلهاجلا يف تاراجتلل اريثك قارعلاو ماثلا ىتأت تناك اشيرق

 يي ىنلا مهباجاف مالسالاب قارعلاو ماشلا لهأ مهتفلاحخل اههيلا مرف_س عاطقنا

 ررضالف نيميلقالا نيه يف اههدمب ىرسك الو رصيق اللاقفمهتجاح بسح ىلع
 ىرسك الونوكيالون الاىلا ماشلا فمدعب رسميق نكي لف تع لاق مك ناكو كيلع

 هللاليبس يف اهزونكَن قةتتل هديب ىنن يذلا وكيلا رنوكي ةلوقأرعلا مدعي
1 

 0535 4 .٠ لك! 5
 عةنع هللا يفر باطلا نب رع م زف 3 نيميلقالا ة ةباحبصلاثحتمن قلك ناكف

 2 5 هيلا نمد ف نب

 قلغو ىنعقلاو بهو مأو سوا أ 9 ليعاسساو 0 رزاعم ن ناورم هنع ىرر

 :هناأتكلا نحأ :هثث ثار اع 5 :
 نيبادحتا دخلا ىب رخأ هنلأ درع نان رييكص يناثلا لاق ةقوم ع أوقفت ْو مهأوس

 ءىثب سيل ثيدحلا ركشمولبن> نب دحأ لاقو . بذكلا ناكرأ دحأ ةياود فو

 (ءامسالا بيده و جس همر
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 هللا دبع لاقو ائيش ىواسبال ريثك لاقو ربثك نع ثدحنال ةمشيخ ىلأ نال لاقو

 نب ىي لاقو هنع ثدحي ملو دنا ىف ريثك ثيداحأ يلع ىأ برض دما نبأ

 وه ىلاسألا لاقو ثيدحلأ ىهاو وه ةعرز وبأ لاقو ءىثب سيل ريثك نيعم

 < هيلع عباتيال هيوريأم ةماع ىدع نبأ لاقو ثيدحلا كورتم

 لاقبو ةرجش وباوه ةيزجلا يف بذبملا يف روك ذه غ ةرم نب ريثك ) 6
 م.س ىعباتلا ىمجلا ءارلا حتنب ىواهرلا ىمرضملا ةرم نب ريثك مماقلا وبا

 فوعو ءادرالا اياو رماع نب ةبقعو ةسبع نب رمعو ورمع نباو لبج نب ذاعم

 بيبح ىأ نب ديزبو نآدعم نب دلاخ هنعىور . ةباحصلانم مهريغو كلام نبأ

 هتلالج ىلعاوقفتاو نورخأآو لودكمو بيرع ىلا نب حلاصو ديبع نن حيرشو
 كردأ رم نب ريثك نأ بيبح نأ نب ؛ ديزي نع ثيألأ نع ىراخبلا لاق هقيثوتو

 398 ىماش شا دبع نب دا لاقو ةقث دعس نبأ لاق أيردب نيهيس

 وب اوهناضمر لالهةيؤر فب ذم لا فروكذم (سايعنب | ىلوم ثيرك ) 6
 كرداسابعنب اىلوه شاف ىشرقا لم ييأنب ثيركلادلاو ءاراارسكب نيدشر

 ةثئاعو ر وسلاوقي راعموةماساو سابع نبا عمسو تباثنب ديزو نافع نإ ؛ نامع

 ةنع ىور .مهنع هللا طر ةباحصلا نم مهريغو لضفلا ماو ةثوميمو ةحلد ماو

 نب ىسومو ىرعزلاو دمحلا يبا نب / ماسو رانيد ن ؛ ورهعو نيدشرو دمه هانبا

 ىراخبلالاق مم و ىراخبلا دل ىورهقيثوت ىلع اوقفتاو نيعباتلا نم مه رعغو َةيقَع

 « نيمستو نام ةنسقنيدملاب تام هريغو

 روك ذم اهلاوحو قف اعلاف سرفلاميظع 4 م رفاكلا زم رهن ىرسك ) 5

 هللا نيد رابظا باب ىف ريسلا باتك رخ 1 ىف 3 2 سجلا قيرقت باب يف رصتخملا يف

 يسراف وهو حصفا رسكلا ىقيلاوملا نبأ لاق ابحتفو فالك رسكب وهو ىلاعت

 ىف قيسو فاكس حتفب ىورسك هيلا ةبسنلاو روك و ةرساك | هعدجو لاق برعم

 ىرسك هل لاقي سرغلا لايم نمو رصيف هَل لاقيمو را كامله نم لك نأ رسهيق ةمج رك
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 ىرسكالف ىرسدكك الع اذا شي لا لوسر لوق ىنعم نايب اضيا كانه قبسو

 وهو زوريف نيزابق نب ناورش ونا ىرسك وه فراعملا يف ةبدتق نبا لاق هدعب

 ىلع هرصنتسي نزيىذ نب ف.س هدصق ىدلا وهو برعلا ىلع رذنملا كام ىذلا

 نادوسلاا وهن ونولا | حتتفاف مليدلا نم دنج ىف هداوأ نم ادئاق هعم ثعيف ةشدحلا

 « ربشأ ةتسو ةنس نيعبراو اعبس ىرسك كالم ناكو لاق كانه اوماقأو اهنم

 ىف بذهلا ف روكذم هنع هللا يضر ىناحصلا 4 رعاشلا ريهز نبك /1 ١)

 مساو نيسلا مب ىلا أ نب ريهز نب بمك وه رعشلا هنا تادابا

 ةوالخ نب نزام ب ترا ؛ ءارلا رسكب حابر ن ةعير ىلس يف

 نب نامع نب مطال نب ةمزه نب روث نإ ةبلعل نب ةمجعملا "8

 حتقو ءابلا مضب ريجت هوخأو وه جرخ دق ناك ينزملا رمضم نب صايلا نب ةخياط

 هريخيفابتك ىف يأ بو يلع ىنلا رمأ فشكيل ريجي مدقتف ين هلا لوسر ىلإ مجلا

 دشنأف ابعت كيذ 38 لسأف مالسإلا 0 هللا لوسر هيلع ضرع ريمي ءاج املف

 ىبدأ نب ورم

 نم لاقو همد ع يىنلا ردهأت هريغل ضرعتيو همالسا هيخأ لعابين ركذي انايبأ

 نأو نيالا نم تاق نأ كنأ لوقب و تاذب هلعي هوخأ هيلإ ثعبف لتقيلف هيقل

 ىناتك كانأ |ذاف هلبةناكام طقساو هنم لبق الالف دحأ هينأيال ضيع هللا لوسر

 ةرويثملاهةديصق دشنأو لسأف 1 هللا لوسر ىلإ بمك ءاج ساو لبقاف اذه

 ناكو فئاطلا نم تي هللا لوسر فارسا دمإ همالساوهمودق ناكوداعس تناب
 ممرعشأ .ارعش ريهز وبأو هوخأو هانباو بك ناكو ماوعلاو ةبقع ناني بعكل

 ع بهكم مث ريهز

 ةاقيرق ىلإ ىس نم ناك ةباحصلا ىف دودعم ىلغ ضرقلا ماس نب بز م8

 ذلو ىظرقلا يمك نب دهم دلاو وهو أوتبأب مل مهردجر نيح أويحتسأ نيذلا

 «همريش هيلع هيتشااولاقهل اًءيدح هتياور ىف هدنم نبا اوطاغو ةياور بمكل فرعي
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 ىف طيسولاو بذبملا ىف رركت هنع هللا يضرىاحصلا(ةرجتنب بمك)
 وبأليقو دمه بأ وع نيعلا مضب ةرجتو بذهلا نم ةالصلا ةفص فو جحلا باتك

 ثراحلانب ديبغ نب ىدع نب ةيمأ نب ةرج نب بعك قاحسأ وبأ ليئو هلا دبع
 نب ةليبع نب رماع نب ةشارأ نب ىرم نب دأوس نب منغ نب فوع نب ورمج نبأ
 اهريغو ناوضرلا ةميدبشو همال ءارخأت راصنالا فيلح ىلب نب نارق نب ليمسق
 درفناو نيثيدح لعابنم اقتا اثيدح نوعبرأو ةعبس يم هللا لوسر نع هل ىور

 نيل دبءو هللا دبع لرب راجو سابع نيأو .رمع نبأ هنع ىور نيرخأب لسع

 ديعوق حسا هونبو ىلي ىنأ نباو لئاو وبأو باهش نب قراطو ىصاعلا نب ورمع
 هلوقلؤت هيفو مهريغو ىعشلاو بهو نب دبزو بسك دالوأ عيبرلاو دمجو كالا
 ىدحأ ةئس ةئيدملاب فوتو ةفوكلا نكس ( كلسنوأ ةقدصوأ مايص نم ةيدفف ) ىلاعت

 ع هلم نوعبسو سم ليقو نوعبسو عبس هلو نيسخو ثالث ليقو نيتنث ليقو

 نطب مايو ىمايلا ىنادملا بعك نب ورمع لاقيو ورع نب بدك » 8+
 ىفبذهملا ىف روكذملا فرصم نب ةحلط دج وهو يناحص اذه بمكو نادم نم

 «ةفركلا يمك نكس هدج ن هرع هيبأ نع ةيضمضملا ةذص

 روهذملا ىعباتلا رابحالا بمص وهقوف ةانثلا ءأتلأب م مئأم نب بك » 4و

 قاحسإ وباوه ءاقةسالارخآ ىف بذبملا فو ديصا!ءازج ىف رصتخملا ىف روكذم

 مج نب نعم نب سبق نب ورمع لاقيو عوسيه لاقيو عونيه نب عتام نب بمك

 نعأنب ريهز نب فوع نب نطق نب رهجج نب فوع نب لئاو نب س.ش دبع نبا
 هريمو يم ىنلا نمز كردأ رابحالا بعكب فورعملا ىريجلا اب نب ريخ نبأ

 رثكأو رمع بحصواههنع هللا ىطررمع ةفالخ ىف ليقو ركب يب يأ ةفالخ ىف ملسأو

 رمع نبأ مونم ةباحصلا نم ةعامج ةنع ىوز بيبص نع اشيأ قرز . هنع ةياورلا

 ناك وبيسالا نبا مهنم نيعبأتلا نمقئالخوةريرع وبأو ريبزلا نبأو سابع نبأو
 ةرثك ىلع اوقفثاو . اريثك الع هدنع نا لاقف ءادرالا وبأ هركذ صم نكسب



 514 ءامسالا بيدهم

 ىف فوت . نعلا نكسي ناكو . دوبملا نيد ىلع همالسا لبق ناكو . هقيثوتو هلع

 هبعك هل لاقيو وزغلا يلا ابجوتم ص نئدو نيثالثو نيتنث ةنس نايعةفالخ

 كعو هلا وحأ و ةقاتمو كل امو ءاللا لك دحلا نو راحألا

 « ةروبشم ةريثك

 قى بذيلا ىف روك ذم هنع هللا ىفر ناحملا 4 كلام نب يمك ٠ ةيا»

 لاقبو نمحرلا دبع وبا ليقوهللا دبعوبأو*تادابشلاو سيلغتلاو حئابذلاو ديصلا

 منغ نب داوم ند نيقلا نب در٠ع نب تكالام نب بمك رعشب وب 00 دمه وبأ

 ىف سلا ىجرزالا ىراصنالا ىلع نب كوم نب ماللا سكي 0 ماس نب !بعك نبأ

 دحأومو كوبتو اردب الإ دهاشالا رثاسو ادحاو ةيقعلا كش 8 95 نيسلا محتفب

 تناضاذا ىنح اوناخنيذلا ةثالثلا ىلعومهيف لزنأو مهملع هللا بات نيذلا ةثالثلا

 هيلاالا هللا نم أاحامال نأ اونظو ميسننأ مهيلع تقاضو تبحرامب ضرالا مهيلع

 ةيما نب لالهو ةعيبر نب ةرارمو كلام نب بمك ةنالثلاو . اوبوتيل مهيلع بات من

 ل لوسر نع يصكل قفىور. نيحيحصلا ىف روبشم لي وط مبةصق ثبدحو

 كيعوومب ةلع ىو رناثيدح ملسلو ثيدح ىراخبللو ةئالث ىلع اعنا اثدح نونا

 نحر قهابلام امإ أو رباجو سابع نباو بك ونللا ديبعودممو نجلا ديع وُ
 وئ

 رشعدح ا دحأ موي ب ته حرج نورخآو مهنع لا ىضر نيس ا نب ىلع نب دهحمو

 تباث نب ناسح ةثالث اوناكو تيه لوسر ءارعش دحأ وهو هلال يبس احرج

 ةحاورنباو باسنالاىلع لبقي ناس> ناكو كالامزب بمكو ةحاوروب هللا دبعو

 هثنالث ةنس ةبواعم نمز ىف ةنيدملاب فورت برملا مهفوخي بمكو رغكلاب مهريعي

 «هنع نأ ىكر نيس ةنس ليقو نيمو



 زاجت وبا وه داوسلا جارخ ىف بذبملا ىف روكذم (ديمح نب قحال) 5
 ىسمودسلا صسودس نإ هللادبع ند + شاج نب ريثك ن ؛ دلاخ نب ديعس نب ديمحنب قدال

 دامح ناكو علاطملا بحاص لاق ماللا حتقو مبملا رسكب زاجتو ىهباتلا ىرمعبلا
 وهو طولا زلج نم قةشموهتيكسلا نبا لاقو اهرسك روبشملاو ميما حتنب هلوقي
 سنأو سابع نباو رمع نبا مهنم ةباحصلا نم تاعامج اذه قحال عمس هضبقم
 بدنجو بدنج نب ةرمسو نيصطانب نارمحو ىرعشالا يسوم وبأو كللام نبا
 ىور نيمباتلا نم ةعامجو مبنع ىلاعت هللا ىفر نينمؤملا مأ ةصفحو هلل دبع نبأ
 ةداتقو ىنايتخسلابويأو نيريس نب سنأو حايتلا وبأ مهنم نيعباتلا نم ةعامج هنع
 ناعما نب ةفيذح مس هنأ ميضعإ 07 ذو مهريغ نم تاعامجو ىميتاا ناملسو
 ارتتاو شارخرباونيسسنباوةبمش ركنأ نمودكردي مل اولاقو نورثك الاهر كنأو

 ةنالخ ىف دعس نبإ لاقو ةثامو تس ةنس قوت طايخ | نب ةفيلخلاقوهقيثو يلع

 « ئيزملا دبع نب رع

 باب ىف بذولا ىف روكذم هنع ىلاعتشا ىضر ىناحصلا غرعاشااديبل ) 4
 نب بالك نب رفمج نب كالام نب ةعيبر نب ديبأ نيعلا حتفب لوقع وبأوهابرلا
 ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعيبر
 1 00 هع سلق ل ةعصق» يأ

 ىرماعلا ناتدع نب دعم نإ رازأ نب رغم نإ نذايع س 3 ا ام“ اع
 ناحو ساق يبا لوسر لع دفو هات ىفةمثخى ا ندحمركب وباهبدن رك ذاذكه ؟. دتاؤص 0 0

 لاق عفا لوسرنأ أحيحصلا فتن ىذلا وهوةياع الا! رعش لوك نمناك و همالسأ

 نيرمعملا نم ديبأ ناكو لاب نأ الخام ءىش لك ديلأ رعاشلا اهلأق ةلك قدصأ

 لوُأ تامىناعمسلا لاقوة نس نيه واعبسو ةئاملبقو ةنس نيس وامي رأ وةئام شاع



 ىف ءاهسألا بوذهن

 لوقي ناكو همالسادعإ ارعش لقي لو اولاق ةنس نوعبرأو ةثام هلو ةيواعم ةفالخ
 وهو ادحاو اثيب لاق ليقو نآرقلا هب ىلامت لا ىنلدبأ

 حلاصلا نيرقلا هحلصي ءرلاو * هضنك ميركلا ءرئا بتاع ام
 ىف اذيرش ناكو رمأ ذنم اردش لقي ملريسلاو رابغالا لهأ روبمج لاقو

 ةفوكلا لن مث مع ءامأو رتالا ايصلا بهنال نأ رذل ناكو مالسالاو ةياهاملا

 تبهو هتءورم ىلع ليقعابأ اونيعأ ابصلا ثره اذا لوفي ةبعش نب ةريغلا ناكو

 طبعم ىفأ نب ةبقعني ديل وفا كؤذب لعف قلم رثقم ديبلو ةفوكلاب وهو اموي ابيعلا
 يلع دكو امو لبقعىلأ رذن متفرع دق كنا لاقو سانلا بط ابيلع اريمأ ناكو

 لاقوهرذن ىضقف هيلا صانلا ثعبو ةقان ةثاههيلا ثعبفلز متماخأ أونيعأف هسقن

 دك ام لاقف ك رعش نماشيشىل دشن | ديبالاموي هنءىلاعت 3 ىضر باطخلا نب رمح

 ةئايسحل هئاطع ىف رمع هدازف ناريع لآو 5 رقي لامتشا ناسنأدمب رعش لوكأل

 ةيواعمةفالخ لوأ ىف ليقو هنع هللا طر نامنع ةفالخ ىف فوتو نقلا لزتعا ناكو
 «عصأ لوالاو

 باب ىف بدهملا ىف روك لع مالسلا هيلع 4 م +! نايل )

 ىلعثلا قاحسأ ا وبا مامالا لأق . تاي هلأ (ةكملا نايل انين دقل و) ىلاعت هللا لاق

 هيلع هديس ىوأمت نوهأ نأكو ظوأمت نابت نك صصقلا ف سنارعلا ٍبأتك ىف

 سواجلا لاطاف ءالخلا هالوم لخدف مالوم مم ناك هنأ هتكح نم ربظ ام لوأو لاق

 دعصب وروسابلاث رويودبكلا هنم مجنت ةجادخلا ىلع س والا لوط نا ناهث هادانف

 ءالخلا باب ىلع هتكح ب يتكو هالوم جر قو انيوه دعقاف سأرلا ىلا ةرارحلا

 سانلاوناهّماب لجررمهن :ءشايطرترب رفوب ألاقو لا اراجناي ثنا دبعناك نأ ىورو

 ىلب لاق اذك عضوكب انيعارت تنك ىذلا دوسالا دبعلا ت تملأ لاق هيلع نوعمتجت

 لاق ىنينعي الام كرثو ةنامالا ءادأو ثيدحلا قدص لاق ىرأ ام كب غلب اف لاق

 نراقي نم هنبال ناهتل لاقو عرزال دامسلاك هدلو دلاولا برسم لاق هنأ ناهتل نعو
 نك ىببأب رايخالا ادبع نك يثباي مفي هناسل ك3عال نمو لاق مسي ال ءوسلا نير
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 .كولوان اذا مهنم ذخ محلداجت الو كيتكر.مهحازو ءاملعلا سا اج اينغ نكت انيمأ

 اريك هب تمفتنا اريغص هب تيذأت ام نأ مه رج الو لاؤسلا ىف مهب فاعلاو
3 

 ةحععأأ ءةانأش
 راغصلا نأف اهراقصرومالا نم نرقمت الو ةيصعم ريغ ىفاقثاوم كباحصال َن

 ايندلا ىغ تدرأ نأ ريصلا ةلقو رجضلاو قلخلا هوسو كابا اراك ريصت !دغ

 * ةروبشم ةريثك هكحو سانلا ىديأ ىف امثكعما عطقاف

 هوضولا ةفص ىف روك ذم هنع هللا ىضر ىلاحصلا © ةربص نب طبقا ظ

 حتقعم ءابلا ناكسا زوجيو ءايلا رسكو دامعلا ممتمب ةرهصو بذهملاو رستملا نم

 نب ةريص نب رماع نب طيقل مصاع وبأ لاقيو نيزر وبأ وهو اهرسكو داصلا
 هبسأ اذكحه ىنئاطلا ىزاجملا ىليقماا ليقع نب رماع نب قفتنملا نب شادبع

 سوو ءريغوربلادبع نبا لاق ةربص نب طيقل ريغرماءنب طيقا مهضعب لاقو رويجلا

 طيقل وهرماعن: طيقل ليقءلانيزر وبأ ىرصملاديعس نب ينغلا دبع لاق ءىئب اذه
 ةريص نب طيقل هيفلاةيرملا دبع نبألاقو حيحمصب سبأو هريغ وهلبقو ةريص نبأ

 ىراخبلاتعمس لاعلا باتك ىف ىذمرغنلا لاقو قفتتملا نب طيقلو رماع نب طيفلو

 تاق ىذمرتلالاق ةريص ن طيقل ىدنع وه رماع نيطيقل يلبيمعأأ نيزر وبأ لوقي

 نع مشاه ىلأ ثيدحل تلف معن لاق ةربص نب طبقا وهأ ىليقعلا نزروبأ هل

 ىذمزلالاقيمن لاق ليقعلا نيزر ىأ ن :رع وه هيأ نع ةربص نب طبقل نب رصاع

 هللادع تلأسو لاق . رماع نب طبقا وه ةرهص نب طقل ثيدحلا لهأ رثكأ لاق

 رماعنب طيقل وهةريصنب طيقل نوكي نأ ركنأف اذه نع يرادلا نوحرلا دبع نبا

 ميكو هيخأ نبا هنعىور نينثا تاقبطلا باتك ىف اًضيأ جاجحلا نب لسم امبلعجو

 مثريَغو سوا نب ورمعو طيقل نب مصاع هنباو سدح نبا لاقيو صدع نا

 15 م هتبجيأ نيزر وبا هلأس اذاف لئاسلا هركي يي ينلاناك وأولاق

 ىو قالطلا ىف ءانثتسالا ىف بذبملا ىف روكذم ( يتَع ىبلا طو) 5

 ل يلسر يللا ميهاربأ ىخأ نب طواورز آ وهو حرات نب ناراع نب طول وه فذقلا

 طول لاوحأ ىف تايالاو اديدش ابح هبحم ميهاربا ناك ىبعتلا لاق لسو امييلع

 ه هن 06



 7 ءاممالا بيذهم

 كالهاي مهل رصتنا نيذلا لجو زع هللا لسر دحأ وهو ةروبشم لص

 نب بضو لاق ىلعثلا | لاق ٠ عضاوم ف زيزعلا نرقلا ىف هتصقو مهيذكم

 1 5 1 0 5 41 9 1 هل ل
 أرخاوم هن , : هل أعبات معاربأ همع معاقأو | ىف لباب ضرأن م طوأ جرخ هينم

 انلاخت مهاربا وبا رزآامهعم جرخو ىهارب ةأرما ةراس اميعمو ماشلا ىلا هعم

 مهاربا ىفف رزأ تاق نارح اولصو ىح هرفك يلع اهقم هنيد ىف ميهاربال

 نيطساف مهاربا لزق ماشلا ىلا ارداعمأ رعمم يلا اوضممت ماشلا ىلا ةراسو طولو

 ًارافك اوناكو اهيلي امو مودس لها ىلا يلاعت هللا هلسراق ندرالا طول لزنو

 نوطراضتوو نيملاعلانمدحأ نم اهب مهقبسامناركذلا ناينا اهنءو شحاوفلا نوُأب

 هللا لاق يفتي طول مهيلعاءد اورجزمي ملو مهيغ ىف مهمدامت لاط املف مهسلاهع ىف

 ثعبو هءاعد ىلاعت هلل باحجاف ( نيدسفللا موقلا ىلع ىنرصنا بر لاف ) ىلاعت

 اولبقاف دلولاب ميهاربا ةراشبو مهكالهال مالسلا مهيلع ليفارسا وليئاكيمو ليريج

 برقعيوقحساب هورشبف انافبض ميهارب |ىلءاولزبق ناسحدرم لاجر ةفص ىف ةاشم

 طول موق تايرق مالسلا هيلع ليئاربج علتقا رحسلا ىف باذعلا طول لآ ءاًجالو

 عمس ىح ضراالاو ءامسلا نيب هحانج ىلع نوعفرو فلا ةئام ةيرك لك ىف عيرالا

 كلذف اهلفاس اهبلاع لعجل نيبلق مث مهكيد حايصو مالك حابناينلا ءامم لهأ
 دوضنم ليجس نه ةراجح مييلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع انلمق ) ىلاعت هنأ لوق

 ةأرأ تكلهأو مهرفاسمو مهذش ىلع ةراجحلا ترطمأ اولاق (كبر دنعةموسم

 لاجرتنغتسا رفعج ىبأ نع شايعنب ركبوبا لاق ةلغاو امهساونيكاالا عمطوأ
 «لعأ ناو مهئاسنب مهؤاسن تنغتساو مهلاجر ءطوب طول موق

 ةرابطلا فرصت#لا ىفروكفم بذهلاف روكذملا 4مامالادعسنب ثيئا) 337
 مامالا ىرملا مهال * ىمبنلا نمحرلا دبع نب .دعس نب ُثيللا ثراحلا وبأ وه

 ةكيلم ىأ ن 7 تا ديعو حابر يفأ نب نب ءاطع موس نيعباتلا ىعبات نم وه عرابلا

 قئالخو ريبزلا اأو ىراصنالا ميو ىرهزلاو ىربقملا ديعس و رمجنب| ىفوم أعقانو

 دعس نب ماشهو نالجع نب دمج هنء ور مهيعب أن نم نيرخآو نيعباتاا نم مهريغ

 (ءامسألا بيذبت ؟ جس م)
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 هللا دبعو ةعيط نباو بهونباو.كرابملا نباو عيبرلا نب سيقو هخويش نم اهو

 هتتالج ىلع ءاماعلا عمجأو مهريغو ةملالا نم نوصحمال قئالخو هبئاك اص نا

 ملاح وبا لقت هئامز ىف رصم لهأ ماماوهو ثيدحلاو هقفلا ىفهتبترم ولعو هتمامأو

 كقام نم هقفأ دعس نب ثيقأ ناك لاق هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع نابح نبأ

 ىضرأ نم ىنربخأو كقام بتك ىف ناكام بهو نبا لاقو هباحصأ هعيض هنا الأ

 دلو شي رقأ ىلوم ثيقا ناك دعس نب دمحم لاقو دعس نب ثيها وهف لعلا لهأ نم

 لقتسا ناكو هحيحصو ثيدحلا ريثك ةقث ناكو نيعستو مبرأ وأ ثالث ةنس

 ريك ثيل لبئح نب دما لاقو ايخس اليبن ايرس ناكو رصمب هنامز ف ىوتلاب

 ده لاف هثيدححصأ ام هنميبلا نييرمعملا ءالؤه ىف سيل ثيدحلا حيحص ملا

 نآرف نسمح ناسا ىنرع ندبلا هيف ناك ثيقا لثم رأ ملف تيأر نم تبأر
 مملب يتح هنع ةليمج الاصخ دعو ةرك اذلا نسح رعشلاو ثيدحلا ظفحيو وحنلاو

 ثيللأ مدق الل ديعس نب ةيينق لاقو ةروهشم ةريثك هلضن يف ءاململا لاوقأ و ارشع

 لاقو رانيدفلا ثيل هيلا ثعبف ةئيدملا فرط نم سنأ نب كلام هل ىدهأ ةئيدملا

 ةنسلا ىف ىتعي رانبد فلا نينا ثيللا لخد ناك ثيللا بحاص حمر نب دم

 ةنس تيللا فوت ريكب نبأ لاق ناصش ىف ثيقأ قوت طف ةاكز هيلع ثيجو امو

 كعع نبأ لاقو ني نيعبسو ميس و وأ ثس ةنس نابح نبأ لاقو ةثامو نيدو سم

 « هلع هللا ىمر نيئسو سمح ةئس

 ةمامأ باب ىف رصتحخلا ىف روك ذم مساز ىلأ نب « ميلس ىبأ نب ثيل ف +

 ىثرقلا وكلا مينذ فا نب ميلس ىلإ نب ثا ريكبوبإ لاقيو ركب وباوه هدأ ولأ

 ىورسنأ لاقيو ني أ مياس ىبأ مساو نايغس ىلأ نب ةسيئع وأ ةيتعىلوم مهالوم

 يام ىأنءاو رييزلا باو حابر يأ نيءاطعو سواطو دهاجم نع ثيل
 كيرشو ةدئازو ةيعشوىروثلا هنعىورنءرخ أو ةدرب ىبأ أو فرصم نب ةحلطو

 ةكرازفلا قحسا وباو ةيلع نب ليعامسأو ملاص نب _ءرسحلاو ةيواعم نب ربعزو



 /و كلام مامالا ةمجرت

 ةنس قوت هطبض لالتخاو هئيدح بارطضاو هفعط يلع ءاماعلا قئتأو نو رخآو

 - يلامت هللا همحر ةئامو نيسرأو ثالث

 دودحلا قب ذهل! ىف روك ذم هنع هللا ىضر 4 يناحصلا ىلسالا زعامإ 8

 ربلا دبع نبأ لاق موجرملا انزلاب فرتملا ىلسالا كلام نب زءاموهرارقالا ىفو

 هنبا هنع ىورهموق مالصاب اباتك حي هلل لوسر هل بتك نييندملا ىف دودعم وه

 هّشأ هجر ادحاو ائيدح هللا دبع

 هللادبع وبا وه بتكلا هذهيف رركت هللاهمحر (مامالا سنا نب كلام ٠

 نيفلاب ناوغ نب ثراحلا نا ورم نب رماع ىبأن كلام نب سأ 3 كلام

 ةثلثملا ءاثلا حنقو ةمومضملا ةمجعملا ءاخلاب ليثخ نب تح ةانثثلا ءايلاو ةمجعملا

 ةعأ دحأ و ةرجبلا راد مامأ ىل ْدملا ىحيصالا حبصأ رذوهو ثراحلا نب ورمعنبا

 ردكللا نب دحوم نب | لوم اعفاث عمس نيعباتلا ىعبان نم وعو ةعوبتملا بهاذلا

 نيعباتلا نم نيرخآ قئالخو مزاح اب اباو رانيدنب هللا دبعو ىردزلاو ريزلا اب ابأو

 نب ديزيو جبرج نباو هغويش نم أهو ىرهزلاو ىراصنالا يح هنع ىور
 نباو دعس نب ثبالاو ةبعشو هنييع نباو ىروثلاو ىعازوالاو ىداهلا نب هللادبع

 نب هللا دبعو ىنعقلار نامه ن ميابأد بهو نبياو ىعفاشلاو ةيلع نباو كرابملا

 يسيع نب نمو يدهم نب نمحرلا دبعو ناطقلا ىو عفان نب هللا ديعو فسوي

 ةدابع نب حورو ليبنلا مصاع وباو ىرمضلا قتعلا مساقلا نب نمحرلا دبعو
 ريكب نب هللا دبع نب ىحنو يب نب ىبحنو ىدقعلا رماع وبأو سم نب ديلولاو

 فرطموريذع نب ريثك نب ديعسو مرم يفأ نب دعسو ةبدتقو ىموالا زي زماادبعو

 ءايلعلا فئاوط تعججأو نورخآ قئالخو ورمع نب ءاقروو ىرابسلا هللا دبع نبأ
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 تيبثتلاو ظنملا فهل ناعذالاو هريئوتو هلجبتو هتدايس مظعو هتلالجو هتماما ىلع

 نع كلام ديناسالا حصا ىراخبلا لاف نتي هللا لوسر ثيدح مظعتو

 بعذملا اذه لق تارم ىبسو فالخ ةلئسملا هله قو رمح _:ربأ نع عفا

 رمع نبأ نع عفان نع كلام نع ىعفاشلا اهحصأ ىميمتلا روصنم وبأ مامالا لاق

 ىيدملا نبأ لاقو لاجرق كقام داقتنأ دشا ناكام نايفس لاقو مني ىنلا نع

 نينمم ىبأو ليتح نب دمحا لاق .ىش هثيدح ىف نمالا اناسنا كرت اكلام رعأ ال

 ماما وهو ةقث كلام متاح وبأ لاقو كلام ىرهزلا باحصأ ثبثا ىيدملا نباو

 كلا رثالا ءاج اذا يمفاشلا لاقو ىٌرهْرلا باحصأ تيثا وهو زاجحلا لهأ

 زاجحلا ملع بهذل ةببع نب |ىنعي نايفسو كالام الون اضيأ ىعفاشلا لاقو مجنلا

 هنعو ىلعم تالام اضيأ لاقو هلك هكرت ثيدحلا نم :يش ىف كش اذا كلام ناكو

 لاقو ثيدحلا ىف ادحأ كلام ( ىلع مدقي ىعفاشلا نكي مل ةلمرح لاقو مل معا انذخأ

 م هلل لوسر ثيدح ىلع : نمآ لجر برغلاو قرشملا نيبام دلاخ نب بهو

 لاق لاق ةريرغ ىبأ نع هريغو ىذمرألا ىف حنيحصلا دانسالاب انيورو كلام نم

 نودجيالف ملا لط ىف ىلعلا طابأ سانلا برضن نأ كشوب لو هللا لوسر

 نايعس
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 امنع نع ىور دقو ل نحح> ثناذح ىذمرلا تناك ةنيدملا ماع نم ملعا ةفاك + لق لاو أ أ ةبدلأ طاع . أ امللع

 اذإ كلام ناك لاق ىعازخلا ةهاسىبانع انيورو سنا نب كلام وه لاق ةنييع نبا
 ليقف هتيحل طشمو هبايث نسحأ سبلو ةالصال ءءوضو أضوت ثدحي جرخم نأ دارأ

 ىسيع نب نعم نع ايورو يلع هللا لوسر ثيدح هب رقوأ لاقف كالذ ىف هل

 ديحأ مقر ناف بيطتو رخبتو لستغا ثيدسق سلجي نأ دأرأ اذإ تقام ناك لاق

 توصقوف كئاوصا اوعفرنال اونما نيذلا اهيأاي)يلامت شلالاق لاقهساجح ىف هئوص

 لوسرتوص قوف هنوص مفر امناك يلع ىنلاشيدح فنعةتوص عفر نف ( ىتلا

 لاجرةثالث نعهتل أسف كلام ىلع تلخد لاققارولا بيبح نع انيورو 7 هللا

 ًاريثك ناكو للاب الأ ةوقال هللا ءاشام لاقو هسأر عقر مث قرطاف لاق مهنعورن مغ



 باحصأ كردأ نم اًهيش نوعبس هيفو دجسملا اذه تكردأ بيبحاي لاقف اهوقيام

 نب رشبلاقو هلها نءالإ ثيدحلا لمحت ملو نيعباتلا نع ىورو ينم هللا لوسر

 هتبأرل ةقث ناك ول لاق ال تلق ىبتك ىف هتبأر لاقق لجر نءاكلاه تلأس ريع

 كام دنع تنك لاق ر.ع نب فلخ نع فسو نب هللا دبع نع انيورو ىبتك ىف

 الصم تح اهلعج مث كلام اهيف رظنف ةمقر هلواتف ةنيدنلا ءىراق ريثك نأ هاتاف
 تيأرابيف اذاف ةعقرلا ىناوانو فلخاي ساجالاةق موقأ تبهذ هدنع نم ماق الف

 لوسراي هلنولوقي هلوحسانلاو سل اجمال وسر اذهل لاقبهن أك ىمانم ىف ةلبللا

 ترمأدةواريك زنك ربتلاتحتزنك دقىنأ مهلاقف انلرم هللا لوسراب انطعا هلل
 مهضعبو صانلا فرصناف هنع هللا ىضر كلام ىلا اوبهذاف يف همسقي نأ اكلام

 قرف يسال وسر هيهرمأام ذفني ميضعب لاقق العاق اكنامنورت ام ضعبأ لوقي

 نعماح ى ملأ نايورو ةلاحلا كالت ىلع ه هتكرتو هدنع 5 تجرخ من يبو كلام

 ةفوكلاب ىروثلا نايفس ةعبرإ مهنامز ىف سانلا ةعأ لاق ىدب» نب نم<رلا دبع

 ءحيحصلا هداتسابو ةرسصبلاب ديز ني دامحو ماشلاب ىعازوالاو زاجحلاب كامو

 كاياطو م نمابأ وصرخ 5 0 |! نمباتك ضر 2 يقام لاق هدع هلل لا ىحر ىعئاشلا

 ائيدحدوجأ امتأدحاتبأ ارامل ادي وس نب بويأ نعو ءاململا قافتاب 7 نم

 سا نبكلامىعن هءاجوديز نيداهدنع انك لاقىبنعتلا نعوسأ نبكلام نم

 كل امىلع مدقأام لاق يدرمنينمحرل ادبعنعودلدم فاخام شادبع ابأ هللا محرلاةف

 الامن ماشي د حصا موقلاىفام لاق ناطقأا ديعسنب ىبدش نعوأ ادا ثيدحلا ةحص ىف

 ىح لاقاذكو ءىث لكى ىرهزلا باحصا تدثا كلام لاق لبز> نب دمحأ نعو

 بحيرجرا لبنح نب دهحال ل يقو كلام ىرهزل! باح ص|ت بث ا ىلع نمور معو نيم نبأ

 كلام يأر لاق ىأ راف ليق كلام ثيدح ظني لاقهنيعب لجر ثيدح ظفحينا

 ىرهزلا باحصأ تبا وهو زاجحلا لهأ مامأ ةقث كلام ىزارلا متاح وبا لاقو



 هنع هللا ىضر كلام مامالا ةجرت م

 ىروثلانماشبدح نقتاوهو ثيدح لا ىق:لاجرلا قت كالامو كلام محلاف اوتلتخا اذاو

 لوش ىدهم نب نقرا كديبع ٌتومس لاق نانس نب دهحأ اندحو لاق ىعازوالاو

 ىنلم رهثأ ةتس ةريسم نم كتنج هللا دبع ايأاي لاقف لجر ءاجل كلام دنع انك

 هن اك لجرلاب عطقفنسحأال لاقف هلأسف لسف لاقف اهنع كقأسأ ةلئسم ىدلب لها
 ميبلا ت ثعجر اذا ىدلي لحال لوقأ ءىث ”ىأو لاق :يش لك ملعي نم ىلا ءاج دق

 تبأرام لاق ىلبالا رازن نب دلاخ نعو نسحأ ال سنا نب كلام ىل لاق لق لاقف

 كلام تحال لبق لاق بهو نبا نعو كلام نم يلاعت هللا باتكل أرقا ادحا
 نكي مل لاق ىنبدملا نب ىلع نعو ةوالتلاو فحصملا تلاق هتيب ىف هلغش ناك ام

 مفانوةنيدملا تل خدلاف ةبعش نعو سنأ نب كلام نم مهيعبات بهذع < لعأ ةنبدملاب

 ةبتعلا ىلع ال اج ىسيع نب نعم تيأر لاق بعدع» ىفأ نعو ةقلح كلامو ىح

 نوجدزي اوناك لاق اًضيأ بعصم ينأ نعو هيتك الآ ءىثب الام قطني امو

 كلام دنع نوكن انكو ماخزا| نم بابلا ىلع نولتتقيف سنا نب كلام باب ىلع

 تناكو اذكع بسوؤرب نولئاق سانلاو اذ ىلإ اذ ثْتلي الو اذه اذه ملكيالف

 لاقي الف معن وأ ال ةلألا ىف لوقي ناكو نوع.تسمو نولئاق مثو هبابتنيطالسلا

 00 نيعبدأ نم يلو ىب ونلإ تيأر لاق 3 نب دج نعو أذه تاق نبأ نم هل

 2 ينلا لاق ةلأضم ىف نافلتم ث لاو كالام هللا لوسراي هل تاقف مانملا ق

 ق تيأر لاق ركب نعو مالسلا هيلع ميعاربا نعي ىدج ثرو كلام كالام كلام

 تاقن اكلام رأ مو ىروثلا نايفسو ىعازوالا تيأرف ةنجلا ىف تاخد ىنأ مونلا

 مفر شكلا نيأو لوقي لازاش كلام مف مفر كقام نبأو كاام نبأو اولاق كلام نبأو

 نيساب نب ديز نب كاملا دبع مساقلا وأ 0 لاقو وسأل ت طقس ىتح كلام

 ما هباتك ىف قاوهلا
 ىلع كام ذخأ . ةفرشملا ة ةئسلا ليس نايب ف ةرضصأأ ْح مع را فق ىزد5

 هنيدىغتراو هراتخأ نمم مهعيبأت نم ةنامسو نيعأت 16 0 مهم خش ةثاعسلا

 ند لأ نعةباورلا كرتو هب ةقثاا تصلخو ابطورشو ةياورلا قمح همايقو ةبقذو



 ا/ذب ءامسالا بيهم

 ةروبشم ةريثك هبقانمو هنع شا ىطر كلاملاوحأو.ةياورلا نوفرعي ال حالصو
 نبليعامسا لاقو دهس نب دمحم هلاق ةئامو نيعبسو مسن ةئس رفص ىف ةئيدملاب فوت

 رهش نم ةرشع عبرأ ةحيبصف ىفوت مث ةريسب امايأ كلام ضرم سيوا نب هللادبع

 نب ميهاربا نب دمم ن هللا دبع هيلع يلدو ةلامو نيعبسو عسن ةنس لوالا عيبر

 هريقو عيقبلاب نفدو ةنيدملالعلاو ذئموي وهو سابع نب هلأ دبع نب 5 نب دمج

 ىدحا ةنس ليقو ةرجحلا نم نيعستو ثالث ةنس كالام دلووةبقهيلعو عيقبلابايب
 دنع لاقو نينس ثالث نطبلا ف هب لمحو اولاق عبس ةئس ليقو عبرأ ةنسليةونيعستو

 « دعب نمو لبق نمرم مالا كلدتاقو

 ابرا ىف رسصتخلا ىف روكذم # ى مباتلا ناثدحلا نب سوأ نيكالام## 9

 لاقيو ذعس وبأ وه :ىفلا مسق قى بذبملا قو :ىفلا سا ةعبرأ قيرفت باب ف 5

 ةثلثملا ءاثلابو نيتلموملا لادلاو ءاحلا حتنب ناثدحلا نب سوأ نب كالام ديعس وبأ

 ةيواعم نب رصت نبنايهد ن نب ةلثأو نب عواد نبةعبر نب فوع نب ثراحلا نبأ

 نامعو باطخلا نإ رمع عه ىف ىعباتلا ىدملا نونلاب ىرصنلا نزاوه نب ركب نبا

 فوع نب نمرلا ديعو صاقو ىنأ ن نب دعسو ريبزلاو ةحلطو ايلعو نافع نبا

 ل ىنل ىنلا نمز كردأ مهنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ ىأر هنأ ليقو : سايعلاو

 نب قاحسأ نب دهتو ىرصملأ ملاك نب لوحأ هركذ لى أ ىأر هنأ ليقو

 ةيلهاجلا ىف ليخلا بكرو اولاق ,ىعبات هنأ ىلع ءادلملا رورهجو ةباحصلا ىف ةعزخ

 ءاطع نب ورمع نب دعو ردكشملا نب دحمو مهطم نب ريبج نب دهم هنع ىور

 نورخاوريبزلا وب السم نبدممو ىرهزلا بابشنب دممو ةلخاخ نب رمع نب دمحمو

 « هنعهللا ىضر ةئيدملاب نيعتتو ىدحإ ةئس يفوت هقيثوت ىلع اوقثتاو

 كالام منيل وبأ وه هنع هللا ىفضر # ىلإ هييعلا ناهمتلا نب كلام #8 ٠١

 . تح ةانثلا رسكو قوف ةانثال جتني نامتلازبأ

 وهو ورع نب جزا نب ثراحخلا نب مشج نب روعز نب يلعألا دبع نب ورمع

 نبا ىلب نم ىروألب هلأ ليقو ىسو الا ىراصن الإ سوأالا نب كالام نب ثيبالا



 ءاهسألا بيهم مث

 لوأ 0 أ لوسر اوقل نيذلا ةتسلا دحأ ناكو ةءاضق نب فاحلا نب ورمع

 ىف ةبقملا دليل هعباب نم لوأ وهو ةيئاثلاو ىلوالا ةبقعلا دهشو راصن" الا هتيقل ام

 لاقو ةرارز نب دعسأ هعباب نم لوأ راجناا ونب لاقو . ليش" الا دبع ىنب لوق

 ينب بيقث كلام ناكو رورعم نب ءاربلا ليقو ٠ كلام نب بمك مهلوأ ةماس ونب
 عم دهاشملا رئاسو قدنملاو ًادحأو اردب دبش ريضح نب ديسلاو وه لبشالا دبع

 نيرشع ةنس هنع هللا ىطرباطخلا:نب رمع ةفالخ ىفةنيدملاب فوتو شيلا لوسر

 نيثالثو عبس ةنس نيفصب هنعّشلا يضر ىلع مم لتق ليقو نيرشعو ىدحإ ليقو

 7 هللا لوسر ةايح ىف تاءدنأ ىعمصالا لاقو ليلقب نيفص دعب تام ليقو

 « اذه ىف ىصمصالا طيلغت ىلع اوقفتاو

 مذهملا ىف روكذم هنع هلل ىضرىفاحصلا « ثريوحلا نب كلامؤف * 7١

 لاقيو ثريوحلا نب كالام نايلس وبأ وه ةمالا ةفصو ةالصلا ةفص نم عضاوم

 ةينئك ىف نوتلتختو ىثيل وهو ةثريوح نب كلام ةيعش لاقو ثراحلا نب كثللام

 ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل ىنب نم هنأ ىلع اوقفتاو ثيل ىنب يلا هبسن

 نع ىور نيعم و مإ مما رأ ةنم ةرصبل يفوت ٠ ٠ءني رس هءلاق دودعم وهو ةعز وحنا
 و

 5 5 50 ل 1 1 ع 1

 هك ىراخلا در هاو 5 نيد لح لع أم
 000 دعما ع

 و ١ طَ 126 عع ١ آم ا ٌ 03 3 ل 3 هلأ لوس

 ا
 ىلع مدق هلأ أ نيدرحصلا ىف تبنو اميخو مساع بر رسعاو ةبالق وبأ هنع كور

 نذأ مم ةليل ثني رشع ع ىنلا دنع أوماقاق نوب راقتم ة ةممش ف ُُع هللا ل لوسر

 همومي نأ هرم دبل ىلإ عوجرلا ىف م 5

 7 لي دقازلا د ن كلام ؟.5 را
 9 لا رانيد نب كامو « وبأ وهردهأزلاور

 ىرعبلا رميت نإ وك

 ب ىو نب ةماس نإ ةجان ىف ند ةأرمأ ىلوم مجلاو نوذلاب ىجانلا ىعباتلا

 املا ب أ

 نب نآبأ هنع ىور ةعالأ نم نيرخأو واريح نب ديعسو هللأ دبع نب ملاصو دمت نبأ

 نب ؤيزملا دعو نايلس نب رفعجو بذوش نب ا ديعو ىب# 5 نب ىرسلاو ديزي



 ىلإ كلام هسا نم ةجرت

 ةنناوه ىلاسنلا لاق رانيد نب نامع هوخأو برح نب مالسلا ديبعو ديصلا دبع

 ؟* 7 نيرشعو عسأ ةنم ليقو ةئامو نيرشغو ثالث ةنم قوت

 فوع نب ورم نب فوع نب منغ نب كلام نب (مثخدلا نب كلام)
3 

5 

 ةيجعم ءا م ةموسضلا ةلموملا لادلاب مخدلاو اذهريغ هبسن ىف ليقو قاحصلا

 نئخدلا لاقيوريغصتلاب مشيخدلا لاقيو م مث ةمومضم ةمجمم نيش مل ةنك اس

 لهأ قافئاب يقم هللا لوسر مم اردب دبش ارغصمو اربكم نوثلاب نشيخدلاو

 لاقو اهديشقحسانباو ةبقع ناالاقف ةبقعلا هدوهشىف اوتلتخاو ريسلاو ىزاشلا

 ورمع نب ليبسرسأ ىذلا وهو هدوبشفناتياور ىدقاولا نعو اهدبشب م رشعموبا

 ىدع نب نعمو وه رارؤلا دجسم قرحيل لي ل هلسرأ ىذلا وهو ردب موي

 + ىلاعتا ١ امههحر هاقرحاق

 لواس نب نم ميرموبأ هتينك قاحصلا # ىلواسلا ةمير نب كلام 98

 ةعصعم نب رماع ىخأ نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب ةرم دلو نم

 ديرب دلاو وهو ةبلع؟ نب نابيش نب لهذ تنب لواس مهمأ ىلا ةر هدالوأ تيسن

 هئبأ هنع اعود فوك وهوة رجشلا تح عبابو ةيبيدحلا دبش مرم ىلا ن نب ةمحولا

 هل اعد ا نأ ديرب مهاركذ نونام هل داوف هداو يف كراس ناهل هل نأ ف
 بى 0

 مجاب رجالا نب ديبع نب ةيلمأ نب فيبع نب 6 نانس نب كلام 2 ٠١و

 ىاحصلا يردخلا يراصنالا جيزالا نب ثراحلا٠ نس فوعنب ةردخ و عهرجمالاو

 «!ديبش دحأ مول كلام لق نائس نب كلام ع ب دمع ىردخلا ديعصو بأ دلاو وهو

 نزام ىب نم يتزاملا 3  ىجرزملا ىراصتالا 6# ةمصعص نب كام ١١م

 قنا ثيداحأ 5 ةخ م هلل لوسر نع هل ىرر يدم ياصصلا راجنلا نبأ

 ثيداحأ نسحأ وهو جار رعملاو . رسالا ث بع 0000 وعو اهدحأ لع لسمو يراخبلا

 ا
 دل 8 أ

 رص

ا ميكحوبا ورمع نب حارس نب نانس نب( هللادبعنب كالامؤ ١1ه 8
 نم ىممثل

 (مامسألا بيده: جلد م)



 تكالام ةمصأ ند ْ 3

 قيمأ نك و لي قاب ةالصلا ريثك احلاص ناكو ىعبا”ليفو قادص وهو نيطساف لهأ

 م كلا دبعوايأ و دبزمايأاعدعب و امبقو تي واعم مايأ ةنسنيعبرأ مورلاوزغىف شوريطأ

 يف ريسلا باتك ف بذهلا ىف روكذم 6 ىناحصلا فوع نب كلامإل ا

 ةعيبر نب دعس نب فوع نب كلام ىلع وبأ وه ىأر ر هل ىذلا خبشلا لاق ةلأسم
 5 نب ةيراعم نب .رمن نب لادلا مضب نايمصد نب ءايلاب ليا أو نب عوبرب نيا

 نيح نينح موي نيكرمشملا سيئر ناك ىذلاوهو نوالاب ىرصنلا نزاوه نبأ
 لاةةفثاطلاب كلام قحل اوهزمأ املف نيك رشللا ىلع ةعزملاتداعو نوداسملا مزهلا

 قحلق كالذ هفلبف هلامو هلهأ هيلع تددرل امام كالامىناتأ ول تي هللا لوسر
 نم ةثامءاطعأو هلامو هلها هاطعاف ملساف ةنأرعجلا نم جرخ دقو يم هللا لوسرب
 هللا ل وسر هلمعتساو همالسا نسحمت مهيف ادودعمناكو ةفاؤالر اس ىطعأ 5 لبالا
 يي ىنلا حدم ىف دشناو ناليع سيق لئابق نمو هموق ن م لسأ ن م ىلع يسلم ص
 ع ةيسدأةلاو قشمد تف دبش م

 ليقوةرم نسال يقو ياحصلا ءارلا معلب (ىواهرلا ةرار م نب كلام" ١

 ديرب نب اهر يأ بوزم وه ديهس نب ىنفلأ دبع لاق ةرارم حيبحصلاو و ةرأر 5 1

 5 جحذم نم ةليبق ددأ: نب كلام ْن مهاب دلج نب ةيلع نب برج نا

 9 بذولل ىف روك ذم هنع أ ىضر © قاحصلا ةريبه ن كلام ا» 5

 موواد و أهاور ححص كانه ررحنللا هثدحو ثيلأ ىف اع ةالصلا لقأ

 ثيدح م اهلل لاقو نمح ثيدح ىذمرتلا لاق مهريغو هجام ناو ىذمرتلاو
 ىرصملا يلواساا يدتكلا ملسم نب دلاخ ن ةرييه ن ب كلام وهو حيحص
 « شويملا ىلع ةيوامأ اريم أ نك

 نب دلاجم وه رصتحلا ىف روك ذم ىعباتلا 4 سأأ ن ىلا ) 37
 ورع وبأ لاقيو ريع وبأ وه داوسلا جارخ ىف بذهلا ىف روك ذل دعس
 يتوكلا ىنادحلا ريمع نب ديهس نب ماللا ركو ملا دا ديعس وبأ لاقيو

 يقادمطا ةرمو ىهشااو مزاح ىلأ نب سيق نع ىور نيعناتاا ىعبأت نم وهو



 "و ءايس ألا بيذبما

 ناطقلا ىو نانايغسلاودلاخ ىلأ نب , ليعامسأ هلع قىور مهريغو فوننإ ريبجو

 سن وب نب ىسيعو ديز نب دامو ثايغ نب صقحو ةماصأ ؤباو ريغ نب نا دبعو

. ٠. 
 م 0 اه. 6 © : لع أ ىنثأ وف مف واق نى ذعايمأ ةمأو
 قفةيبامم+4 رمعإز رأ وعي رأ ةمسوإ ول ةقيعبعمد يح“ أ وققأ أوج 2 راش قو فل اطح يت زيعامصأ ةعن ارت

 كاظم ايي - قلو ل -_2 <. “مال -

 وبأوه بّدبلاو ره مد فو رك ذرركت روبشملا مامالا 4 ريبج نب دماعإا ١

 لوم مهالوم يموزلا يلا ريغصتلاب ريبج نب نالاقيو ريج نب دماج ا

 ىلوم لاقيو بباسلافأ ن - بياسلا ىلوم لاقيو ىوزحلا بياسلا ىنأ نب هُنا دبع

 ناو رمع نا عمس هتماماو هتلالج ىلع قئتم ماما ىعبات وهو ثراحلا ن سيق

 ةثئاعو ةريره ايأو ديعس اباو ىصاعلا نب ورمع نباو هللا دبع نب رياجو سابع

 ليل ىنأ نياو اسواط نيعباتلا نم عمسو مهن هللا ىضر ةباحصلا نم مهريغو

 وبأو رانيد نب ورمجو ةم ركعو سواط هنع ىور نب رخآو دعس نن بعصمو

 نب ةحلطو ناياس ىنأ نب دامو روصتمو شمءالاو نوع ناو يسحلاو ريزلا

 قفتاو نوصحم ال قئالخو حبب ىنأ نب هللا دبعو ىنارتخسلا بويأو فرم

 دمام لاق ثيدحلاوريسفتلاو هقفلاىف ماما وهو هقيثوتو هتلالجو هتماما ىلع ءالعلا

 دهايع ريسفتلاب مياعأ ناك فيصخ لاق ر ةرمنيث الث سابع نبا ىلع نآرقلا تضرع

 قوت ركب كب نا لاقو : ةرووشم ةره عم ثم ةريثك هبقانمو ةشئاع دعاجم ممسب مل ماح وبأ لاقو

 .ليقو ةلام ةلس ىفوت ليقو ةنس نيناكو ثالث نبا وهو ةثئامو ىدحأ ةنم دهاجت

 « ةثأمو ثالث ةنس ليقو ةثأمو نيتلث ةنس

 باب ىف ردت ىف روكذم هنع هللا يضر ىادصلا (ىجلدملا ززي) 9

 ني'ازبر محلا معافو ميل | مذب زري وقهر ةفاقلاو طيتللا ىف بذديملا ىفو ةفاقلا

 هريغو الورك أم نبأ هلاق ملال بحاص ىكحو ةددشم ةرودكم ىلوالا نيتمجعم

 اهحتنب هلاق هنا جيرج نما نع ىنغلا دبعو ىطق رادلا رك ذو لاق ىأزلا رسكب

 مك ىنقلا دبع لات ىاسملا ىلع وباو ربلا دبع نب رمع وبا هنع هلقت اذك

 الإ 000 وهو برعلا نم ىراسأ ىمدأ و زم هنال باوصلا



 ءايسالا بيدهم م3

 ل روبشمحيحصلا ىف هثيدحو ىجلدملا يتانكلا جلدم نب ورم نب ةراوتعنب داعم

 ةيضقالا ىفو ةعدبلا قالط ف بذبمللا فروكذم 4راد نيبراح) ١
 0 1 / ! ذأ 01000 ملأ لأ ةداش ع

 سب رأن 2و دحوم ءامبو ءارلأ رب ودكم ود ءانخو ملأ يهل وعروولا ةدابش فو

 لاقورصنلا وب أ لاقيو فرطم وبا لاقيو راثد وب اره ةئلم ابو ةلمبلا لادلا

 رخصنب ةملس نبةنوعج نب شاورق نب سودرك نيراثد نب برام سودرك وبا
 هللا دبعو رمع نبا عمس ىعباتلا اهيضاق ىفوكسلا يموالا سودس نب ةبلعت نبا

 شعالا هنع ىور نيعباتلا نم ةعامجو نييباحصلا ديزي نب هللا دبع نب رباجو

 يلع اوقفتاو ةك الا نم قئالخو ةبعشو ةنييع نبأو ىروثلاو كييرشو رعسمو

 « هللا دبع نب دلاخ ةيالو ىف فو: دعس نبا لاق هقيئوت

 دحتوب أ لاقيو معن وبا وه هنعهّلل ىفر يناحصلا ( ميبرلانيدومه) 5

 بعك نب ىدع نب رماعنبةدبع نيدبز نب ورمع نب ةقا رس نب عييبرلا نب دوم

 حيحبصلاف هتع ثبت ىدلأ ىجرزلا ىراصن الإ جرزخنب ثراخلا ١ نب جرزخلا نبا

 .٠ 5 ٠ 5 هنلأ . 00
 انأو انراد لقارعب نم ولد نم ىبجو ىفابم ةيع ع ينلا ْنَع تاقع لاق هنا

 نب ءاجرو سنا نب ركب وبأ هنباو كلام نإ سنا هنعىرو نينس سمخ نأ

 ثالث نإ وهو نيكس و عسل نس قوت ىدفاولا لاق لوحكمو ىرهزلاو ةويح

 ا نيعسن و ثد ةلص هرثك لادو نيعست ع ةمعس د ثم هم هدم لاثد تعم

 نيدومج يعن وبأ وه( ١ )روك ذم هنعّللا ىضر «ىباحيملادببل نب دود م 14

 ىلبشالا ىراصنالا لبشالادبع نب ديزني سيقلاءىرمأ نب مفار نب ةبقع نب ديبل

 هيلع ىناا نع ةياور الو عامم هل حصي ملو تنم هللا لوسر ةايح ىف دلو ىندملا
 لاقتهتيحص ىف اوئلتخاو ةلسرم ثيداحأ مالسلا هيلع ىنلا نع ىور دقو مالسلا

 دبع نبأ لاق ةبحص هل فرعتال ىبأ لاقو ةبحص هل ىراخبلا لاق متاح ىأ نبا

 ىلوأ وهو لاق هتبحصب دبش اهاور ىتلاثيداحالاو لاق ىلوأ ىراخبلا لوق ربلا

 ها ااندياب ىلا خسنلا عيج ف نيتلك ردق ضايب انه ()



 م4 ءاممالا بيدهم

 هيأقو دعس نب دحجحلاق هريغ نم ع امهنم لعالو ايش نصي ملو نيعبانلانم ةيناثلا

 يضربالشلا نب رسل لاق مومصلا لع دقيأل نأ مامطلا هصخر تلت ديبأ

. 
 ود رشأل يقع هل ن5 و ةيع هظأ 2م ١ هأ "اك د هلع ظ 2. 0 : م

 دوق ىورو ةدانقزب ورم نب ماع هنعوكور ثيدحلا ليل ةقث ناكو لاق نيمسنتو

 « رباجو نافع نب نامع نع اضيأ

 ناكسإو ملا حتنب ةيمم وه هنع هللا ىضر ىباحصلا ( ءزج نب ةيمت] 9

 ناكسإو ميلا حتقب ءزج نب تحت ةانثم ءاي من ةيناثلا ميلا رسكو ةلمهلا ءاحلا

 لاق ىديبزلا رغصالاديب ز نب ورمع نب جبوعنب ثوغيد ,عنب ةزمه اهدعب ىازلا

 مالسالا ميدق ةيمم ناكو ىديبزلا ءزج نب ثراحلا نبأّلا دبع معوه ميعت وبا
 ىف ثنو عيسرلا هدهاشم لوأو اهنم هعوجر رخأتوةشبحلا ةرجابم .درم وهو

 « هنع أ ىضر ساالا ىلع هليعتسا كلل ع لل لوسر نأ نيدحصلا

 رصتشلا 3 روك د كم هنع هلل يضر ىاحصلا © 2 دوةدم ن ةصيخ ع 955

 ءايلاناكساب لاقيو ةددشملا ءايلا رس و ءاحلا معافو ميملا مب وهةماسقلا ف بذهمللاو

 ىواصنا وهو ايناحو ايهيست نايب ةصيوح ةجرتف قبس دقو ةصيوح وخأ وهو

 مهوعدلب كدف لهأ ىل م 0 هللا لوسر هثعب دعس وب هتينك ىندم ىئراح ىسوأ

 ةصيوح نم رثصأ وهو دعاشلا نم اهدعبامو قدنحلاو ادحأ دبشو مالسالا ىلإ
 ناكو ةصيوح هوخأ هدب ىلع لءاو ةرجبلا لبق همالسأ ناكو ة ةصيوح لبق ماو

 دهتو ةصيخم نب دعم نيمأرحهنب | نبأو ةصيح نيدعسهزبأ هنعىور هنم لضفأ ةصيخم

 ه مهريغو ةمثح يب أ نب لبس نبأ

 بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب ببعأ نب 4 لون نب ةمرحم] ١

 لوالاو دوسالا وبا ليقو روسملا وبا ليقو ناوفص وبأ ىرهزلا ىشرقلاةرمنبا

 مسام صاكو يلا نب دعس مع نبا وهو ةمرت نب روسملا دلاو وهو حصا

 سانلا ماناب مسد نس هل نأكو ةمالسأ ندحو مهراق ةقاؤملا نم ناكو حتقلا عع

 ىنلا هاطعأو حلم ىنلا م٠ انينح دهشو بسذلا هنع دخؤي ناكو ةداخ شبرشو



 ءامسالا بيل لك

 باطخلان بربع ةئالخ يف مرحلا باصت اماقان 4 دحأ وهو اريغب نيل مالسلا هيل ةيلع

 نب بطيوحو عوبرت نب ذيغسو فوع دبع نب رهزأو هنع هللا يمر رمع هلسرا

 و 2 ار يق ل اق وددذك ىاعلا ه ” اه درك هدملأ
4. 0 

 ةرشع سمو ةناه نبأ وهو نيسخو عبرأ ةيمعب تيل حلال 5 | يه م وأ ةدم ةزدكملاب

 8 هلال ىقشي ع ىنلا ناكو هرم رخآ ق ىمعو ةنس

 وعونامضلاب جارخلا ةلأسم ىف رصتخلا ىف روكذم (فافخ نب داخت)
 نب دام وهو ءاخلا فينو ةمجمملا ءاخلا مضي فافخو ءاخلا ناكساو ميما حتنب

 دست 1

 لاق ىراذغلا ةءجعملا داضلاو نيتلمهملا ءالاو ءارلا حقب ةضحر نب ءاعا نب فائنخ

 نوتايو ةقبغ نولزتي اوتاكو ةبحص ءدجلو هيالو فافحل نأ لاقي متاحف نب هيأ

 وري مل متاح ىبأ نبا لاق بروذ ينأ نبأ هنع ىور ةورع نع ىود أر يثك ةندملا
 ىورملا ثيدحلا ىنمي ةجحلأهلثب موقت ادانسأ اذه سيلو بيوذ ىبأنباريغ هع

 هب لوقأ ىنأ ريغ نايضلاب جارخلا نأ تبل ىنلا نع ةدئاع نع ةورعزع دلخت نع
 « لاجرلا ءارأ ن نم حلصأ هلال

 ىناحمعلا ىرمعلا ىراصتالا ةعيبر نا لاقيو 4 عيبرلا نب ةرارم ) 9

 * مييلع هللا بات نيألا ةثالئلادحا وهو اردب دهش فوع نب ورمع ىنبنم

 ١ مساو ىاحصتا نإ ىناحصلا )ى مونغلا دئارم ىلأ نب دئرم )ل ١

 ىكلا نم هتمجرت ىف هلاحو هبس ناي ىنأيسو نيصحلا نب راثك دئرم

 ع
 و

 ميجرلا 5 ةوزغ ىف دئرم دهشتدأو ع ىزنلا مم اردب كثرم هلباو دئارم وبأ دهش

 هنيب لَم هللا لوسر ىخنآو ةرجهلا نم ثالث ةنس رفصف تباث نب مصاع عم
 « هتوقو هتدشل ةئيدملا ىلا ةكمنم ىراسالا لمحي ناكو تماصلا ن سوأ نيو

 حني وهو لاقث ألا باب ىف رصتخ ا ف روكذم «ىدوريلا بحر ء] 6

 ليقو بلاط ىلأ نب ىلع ليقف هلئاق يف اوفلتخاو رجبخ موي ارفاك لق ءاحلاو مبلل

 رصتخم ف روللا هباتك فريلاديعنبالاق ايهنع هللا ىفر ىراصنالا ةسم ن دمت

 رييخب ىدوييلا ابحرم لثق ىذلا وه ةلم نب دمج نا قاحسا نب دمحم لاق ةريسلا



 /ا/ محلا نب ناورم ةمجرت

 حيحصلاوهاذهربلادبعنبأ لاق بلاط ىلأ نب ىلع لتق لب لاقف هريغ هنلاخو لاق

 ىف يمفاشلا لاقو "هلأ نب ةاسو ةديرب نع هداتساب كلذ ىور من اندنع
 ا اه 8 , تاوص دل ا ِ

 ب 1 عه وريح ا ل لس

 ب 09“ خس ىلا لذ رشم
 ريثالا نءالاقو ةملنم نب لدوعغ هيزاق نأب ةلم حب رمدت |! اذهو ريسلا عماج باي

 فنصملا لاق هلئاق وه ايلع نأ ثيدجلاو ريسلا لهأ رثك أ هيلع ىذلا حيحصلا

 آنآ ىف ا عا
 اسبل فروا هزل ذ يك ره ياس حم لوأ ىف م سلس ل ه

4 8 

 ايلع نأب حبرصتلا عوكالا نب ةءاس نع هدانسأب لم حيحص ىو تلق هللا هجر

 «يتق ىذلا وه

 كاملا دبعوب أ وهب ذهلاو رصاخلا ىف رركذ 4 محلا نب ناورم # 5

 تاورم محلا وبأ ليقو مساقلا وبأ لهتو ناورم نب كلا دبع هنباب ىنكي

 ىومالا ىشيرقلا فانم دبع نب سءش دبع نب ةيمأ نب ىصامأا يأ نب ' محلا نا

 يهل لوصر دبعىلع ناورم دلو ىماعلا ىنأ نب ٍ نافع نب ناهع مع نبأ وعو

 موي لقر دحأ موي دلو كلام لاقو ةرجملا نم نيتنث ةنس فئاطلاب ليقو همي

 نيح لةعبال الفطفئاطلا ىلا جرخ هن'ال هآر الو حفتَع ىنلا عمسإ لو قدتخلا

 هللا غر نامءع فلختسا مح ل فااطلاب هيبأ مم ناكت مي لا هابآ فلي ىنلا ىفن

 فئاطلاو ةكمو ةنيدلا ىلع ةيواعم يمعتسا ع م نأوره نامع بتكتماو اعدرف هنع

 ىقبو ىماعلا نب ديعس اهيلع 0 نيعبرأو ناك ةئس ةنيدملا نع هلزع م

 نايفسأ نبةبتع نب ديلولأ ل معتساو هلزع مث نيسفحو مبرأ ةنس ىلا .اريمأ اهيلع

 كيعلا لو ةيواعم نب ديزي نب نب ةيواعم تام املو ةيوامم تام ىتح اهيلع لزيإلو

 سيق نب كاحضلا ميابو ةفالخلاب محلا نب ناورمماشلابسانلا ضعب عياب دحأىلا

 لتقف قشمد دنع طهار ج رك التتاو ايفتلاف ريبز نب لا دبعأ ماشلاب ىربفلا

 لاق ةيباحلاب عيوب ةسدتق نبا لاق رصمو ماشلاب ناورمل رمألا ماقتساو كلاحضلا

 2 هيرلع ةقث لودر ةدرطو كف حنش موي مسأ كمل هوبأ نع و فئاطلا جو ىلإ كني هلا لوسر هدر ّح 5

 نورشعو دحأ مكحلا ناكو لاق نامع ةفالخ ىف قوتو هرم يشغي ناك هنال



 ءاهمالا بيدهم مق

 نينسو سمن ةنس ماشلاب فوتو ربشأ ةرشع هتبالو ناكو لاق تانب نامثو انبا

 زيزعلا دبعو دوادوناباو هَل ديعوُشأ ل :بعوةيواعمو كاملادبعدالوالا نم ناك و

 3 ةرمعو نايع مأوورمع م أو دمو رشبو نمحرلا دبعو

 نب دروتسملا وه هنع شاغر ىباحصلا © دادش نب دروتملا 8 17

 برام نب نابيش نب ورع نب بيبح نب بحالا| نب لسح نب ورع نب دأدش

 اهنم لس يو رثيداحأ ةعبس مالسلاديلع ىنلا نم عمس ىرهغلايثبرقلا 7 نبأ

 « اهلهأ هنع ىورو ريدم مث ةفوكلا نكس نيئيدح

 لادو ميجلاب عدجالا نبقورسم ةثئاعوبأ وه ىعباتلا قورسم ط
 نعىور مرضحملا ىعباتلا فوكلا يىنادمملا هَل دبع نب ةيمأ نب كللام نب ةلمبع

 نب بابخو دوعسم نبأو باطخلا نب رمع عمسو ىلعو نامءو قيدصلا ركب ىبأ

 . وبأهنع ى مينع هللا مصر ةعئاع ثرالا
 مسالا كد ديزو تن تي 4 2ك رو رو ور ف هر © هلل 7 اينث انك ه ؟هأإ و ه . 0 هناك مب

 ىعخنلاو ىعشلاو ىحصضلا نباو دوسأ نب ميلسو 4سم ركأ وهو لئاو

 ىلع اوةفتاو نورخأو ةبقع نب هللا دبع نب هللا ديبعو ةرم نب هللا ديعو ىعيبسلاو

 ْن كك باطأ نأ 03 ًادحأ كتاعام ىدسشلا لاك همام أو هتليضفو ه ةقيا وأو هئلالأ هدم ثلا ]5

 يوباقكا لب ؛ لاقو قورسس» لثم ةينادعغ تداوأ# ءرف لاقو ٌقورسم . ه2: ذأ أ ء 0 يزأل بدلا نب ىلع

 رع ىفلو رك , ىبأ فلخ ىلصو دوعس» نإ باحصأ نع ًادحأ قوردم ىلع

 نملاب صراف سرفأ قورسموب أ ناك دواد وب ألاقو ث ناهع نعوري و اياعو

 مسوي

 كساام قورسأ بااوؤلا نب رمعخ لاقو بوك قدهح» نب ورمم تخأ نبا وهو

78 
 ه مردالا ]1 هك 00 دا

 ناهمم ص رايق عم لو ودب هيو ىلاسصمس لاقف مدج الأ ن قورس لاق

 نعرا دع نب قو رشم ناويدلا ق هدأ 0 ىعشلا لاق نمرلا درع نب قورسم

5 
 ا قو رسم ناك ىناهمسلا دعم وبأ اق هامدق تمروت ىتح ىلصي قورسم ناكو

 اههحر نيتسو ثالث ةنس ليقو نيتذث ةنس فوت كلذ هيلع باغف هرفص ىف ق رم

 ء ىلاعت لا



 مق ءايسالا بيب

 ةمومضمةنمهبةثاثأو نيسلا ناكساوميلا رسكب وه (ةثاثانب حطسمل 4

 نب دابع نب ةثاث نب حطسم هللا دبع وبا ليقو دابعوبا وهو ةرركم ةثلثم ءاث م

 حطسمو فوع همسإ ل او ىلطلا ىشرق 2! ىمق 5 فائم دبع 3 باطلا دع
 ل 7 للم ١

 ابماو فائم دبع نب بيلطملا ن مهر ىلأ تنب ىفاش حطسسم مأ مساو هل بقل

 كبش هلع لل ىضر قيدبصلا ركب ىلأ ةلاغ يفك نب رماع نب رخص تنبةطلار

 لوالاو نيثالثو مبرأ ةنس اهلبق فوت ليقو ىلع عم نيفص دهش ليقو أردب حطسم

 © نيئالثو عيس ةنس تام اولاق اذه ىلعف رثك أ

 نيعلا مهب ةديبع نب ريبظ نب فاكلا رسكب © مادكنب رعسم 8 - ٠*9

 ديعس نب رمعنع ىور يفوكلا ىلالحلا ىرماعلا ةءاس وبا لاله نب ثراحلا نبا

 مهريغو قئالخو شمعالاو ريمع نب كلا دبعو ىعيبسلا قحسأ ىق أو ىمختلا

 ن كالاموةبعشو ىروثلاو قدسأ نب دممو ىيبتلا ناماس هنع يور نيعباتاا نم

 قئالخو نورأه نب ديزيو غكوو ناطقنا ىبحيو كرابملا نباو ةنديعنباو لوغم

 لفأ قارعلا نم انيلع مدقام ةورع نب ماشه لاق هتلالج ىلع اوقفتاو مثريغو

 نم نآك رهسم لثم تيأرام ديعس ن نب ىمم لاقو رعسمو ىنايتخسلا بويأ نم

 لاقوهنعارمسم انلثس٠ءىث ين انك كش اذا انك ىروثلا نايفس لاقو سانلا تبثأ

 لعأو ائيدحدوجأو نتأ رعسم مئاح وبأ لاقو فحصملا ًارعسم ىمست انك ةبهش

 نايفسوةبعش ناك دعس نب ميهأ ربا لاقوديز نب دامح نم نقئأو نايغس نم ادانسا

 سم ةئص فوت . رهسم نازعملا ىلا انب بهذا لاق يش ىف اقلتخا اذا

 « ةئامو نيسحو

 هركذو ةضورلا فهرك درر كح يح صلا بح اص مامالا !«جاجل أ نب سل نوكأ

 مضوملا اذه ريغ قبذبلا ىفالركذ الو. ىقلا مق بابقدحاو رمضومف بذبملا ىف

 جالا ن نب سمن نيسحلا وبأ أمام الا وه ةئللابتكلا 0 رذالو

 لما ماما يتروباسينلا ةقورعم برعلا نم ةليبق ريشق ىنب نم يريشفلا [س نب

 (ءامسالا بيهم وب جس 17 م)
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 يبحيو سب وأ ىأ نب ليعاممأو لبتح نب دهعأو ىنعفلاو كيعس نإ ةبدتق مهم .ثيدحلا

 ةلمرحو خورف ننابيشو ءايمأ نبللادبعو ةبيش ىبأ ىبب انامعو ركب اباو ىيحم ني

 يح نب دهثو ن نأ رهعب دقو راب نيدو جانب دج و ىعفاشلا حاص يح نبا

 قاالخو حمر نب دمجو احيبرو رم نب دقو ىدارملا ةلسن» دمتو رعىبأ نبأ هغولر 00

 دل نب دمجو دعاص نب ىبيو ىذمرثلأ ىسيع وبأ هنع ورا . مهريغو ةمالا نم

 قاحسإ نندممو مله حيحص ةيوأر وهو دهازلاهبقفلا نايمس نيدهم نب مهارباو

 وباو نادبع نب مو نيسملا نب ىلعو ءارقلا باهولا دبع نب دو ةعرخ نبا

 نيسحلاو ىدتكلا دمحأ نب متاحو هللا ديغ هوخأو ىقرسشلا دمع نب دجا دماح

 ىدوراجلا رضنلا نيدمح ركب وبأ و بلاط ىبأ نب ميهأربا وىنايقلادابز نب دمع نبا

 كرايملانيدمسأورمع ويأ ىثارفسالا قاحسإ نيبوقعي ةناوعوبأو ةحس نب دهسأو

 نب قاحسإ نب دهم سابعلا وبأو شمالا نودمح نب دج | دماح وبأو ىل دل

 قئالخو كرصنب فرعي ظناحلادمأ نإ رن و فاقحلادواد نب ايركزو جارسلا

 هءلضت واهيف همدقتو ةعنصلا هذهىف هقذحو هتبترمواعوهتمامأو هتلالج لع ا وعهحأو

 ثيدحلا مولع ىفهدوعقو هقذحو هعرووهتماماو هنل الج ىلع لئالدلا ربك أ نموابنم

 هدعب الو هلق باتك ىف دجوي مل ى آلا ميحعاا هباتك ابيف هنتذتو ابنع هعالطضأو

 زارتحالاو ناصقن الو ةدايز ريغب ثيدحلا قرط صيخنأ#و بِهترتلا نسح نم

 ةاورلا ظافلاف ام ىلع هبيبنتو ةدايز ريغ نم اهقافثأ دنع دياسالا ىف ليوحتلا نه

 ةحرصملات ابا ورلا ىلع هيبفتلاب هئانتعاؤ فرح ىولو دانسأ وأ نم ىف فالتخا نم

 ىحرش ةمدقمىف تركذ دقو هباتك ىف فورعم وه امم كلذ ريغو نيلدملا عامس

 تببن مث هنحضوو ةطوسبم اهببشو ءايشالا هذه ىلع هيباتلا نم المج لسم حيحصل

 هبانكل ريظنالف لجل اللعوابنطاوم ىف ح رمشلا ءانثا ىف نساهلاو قئاقدلا كانت ىلع

 لئالدلا ايفشلشال يلا تاقفحلا نم اندنع اذهو دانسالا ةعنصو قئاقدلا هذه يف

 تهذم وه اذه دئاوف رثك أو حصا ىراخبلا حيحصف اذه مهو ابل ةرهاظتملا
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 اهوكو ديئاسالا قئاقد ىف ملم باتك نكل رات حيحصلا وهو ءافعلا روبهج

 ىف نطنتيو ب ىتعي نا ثيدحلا لع ىف بغار لكل ىنذيو هان كد 5 دوجخأ

 ابجارختسابلالقتعالا نع فعضنأو نساحللا نم يئاجعلا اهيف ىريف قئاقدلا تا
 لس حيحص جرش ةمدقمف ترك ذ دقو قفوتا هللبو روكذملا حرشلاب ناعتسأ
 نم ةلمج نايب مم اهتفرع» نع هيف بغرلا دب ال ىتلا هب ةقلمالا تاععملا نم المج

 نأ هز اان نأ (لعاو) هنع باتكحاا ةاور لاوحأو لم لاوحا
 ىف نيلاحرلاو نافتالاو ظنحلا لهأو هيفنيزربللا رابك ونأشلا اذهةمأ مالعأ دحأ

 قذحلا لهأدنءفالخ الب هيف مدقتلاب هل فرتسالاو نادلبلاو راطقالا ةميا ىلا هيلط

 نن ىبي ناسا مدس نامزالا لك ىف هيلعدمتسملاو هباثك يلا عوجرملاونافرعلاو

 قارعلابو نيرخاوناسغابأ ونا روم نيد#م ىرلابو نا رخآو هيوهارنب قحسأو ىحي

 بعصم اأو روصتم نب ديعش زاجحلابو نب رخآو ةملسعنب هللا ديعو لبنح نب

 ىور نب ريثك قئالخو نب رخآو ىبي نب ةلهرحو داوس نب ورم رصوو نيرخأر

 مهنم هنجرد يف تاعاج مهيفو هانمدق اكةظافحو هرصع ةعأ راك نم ةعاج هنع

 فنصو مهريغو ىذمرتلاو ةلس نب دمحاو نوراهنب ىمومو ىزارلا 5 اح وبأ

 هللا نم ىذلا حيحصلا باتكلا اذه ابنم ةريثك ابتك ثدحلا لع ىف هللا هحر يسم

 اليجا ذهب 5 قبأ نيهملا ىلع هبةنلاو لضقلاو ةممنلاو دجلا هلو ميركلا

 معو رارقلا راد ىف ليزجلا رجالا نم هل دعأ ام عم نيدلا موي ىلإ ائس> هانثو

 مماجلا باتكو لاجرلا ءايسأ ىلع زيبكلا دتسملا باتكلا ابنمو ةبطاق نيملسملا هعذن

 باتكو زييملا باتك و نيثدحلا ماهوأ باتكو للعلا باتك وباوبالا ىلع ريبكلا

 كقذ ريغو نيمرضْلا باتكو نيعباتلا تاقبط باك و دحاو وارالا هل سيل نم
 نب دجأ تعمنم لاق ىهاربأ نب دمم لضفلا وبأ انثدح هللا دبع وبأ ماما لاق“
 حيحملاةفرعم ىف جاجحلأ نب يلم نامدقي متاح ابأو ةعرز ابأ تيأر لوقي ةماس

 لسم حيحص يف هرظن قةحنمو ثيدحلا ةفرعمفف ةياور ىفو اهرصع خباشم لع



 ءامسالا بيذبم تك

 عيدبو هقايص نسحو هبيئرثو هدانسإ ىف هعدوأ ام ىلع علظاو هللا همر

 طايتحالاو عرولا عاونأو قيقدتلا رهاوجو قيقحتلا سلافن رم هقيرط

 اهقرفتم طبضو اهراصتخاو قرطلا صيخلتو تاياوزلا ف يرحتلاو

 تابوجعالاو نساحل نم هيف اممكقذريغو هتياور عاسناو هعالط!ةرثك واهراشتناو
 هيواس نم لقو هرصعدعب نم ةقدملبال ماماعنا مءتاينخلاو تارهاظلا فئاطإلاو

 ميلفعلالضفلا وذ هللاو ءاشي نم هِتؤي هللا لضف كلذو هرهد لها نم هينادي لب

 هنعهّللا ىضر هلأوحأ ناف ردقلا اذه يلع هنع هللا ىضر هرابخأ نم ترصتقا دقو
 ,نمتسرك ذ ام ثالد دقو ىمخنأ ن نع اهدعبل ىمقتستال هباتك يقانمو هيقاتمو

 لزجي نأ لأسأ مبركلا هلو هتقيرط ليج نم تامحأ ام ىلع هتااح ىلا ةراشالا

 .هقحرو .دوجو ضن هتمارك راد ف انباحأ عم هنييو اننيب ممجيو هتوثم ىف

 هّللادبعوبأ 3 احلا لاق نينثامو نيتسو ىفحا ةتسووب اسينب يملامث لل هدحر ملم قوت

 .ىقوت لوقي هللا هحر ظفاحلا مرخالا نب هللا دبع ايأ تعمس نيك زما باتك ىف

 ىدحا ةنس بجر نم نيقب سخل نينثالا موي نفدو دحالا ة ةيشع هل هجر سم

 « ةنعطأ ىضر ةنس نيسحو سخ نبأ وهو نيتئامو نيتسو

 ةيضقالا ف رصتخلا ف روكذم ىقاشلا خيش  ى جزل دلاخ نب )ل اذا

 سم دلاخوبأ مامالا وهو اهرسك وىازلاحتنب وهو تانريلاو ىوعدلا لثاوأ ىفو

 دلاخ نب لسموه بيلخل لاقوةجرج نب ارتاح ىفأ نبا لاقو ةورف نبدلاخ نب
 هللادبع نب نايفس ىلأ ىلوم ىوزملا ىثرقلا يملا ىجنزلا ةجرج نب ديعس نبأ

 رانيد نب ورمعو ىرهزلا وةكيلم ىفأ نبأ نبأ عمس نيعباتلا ىعبات نموهودسالادب ءنبأ

 ىلأ نباو نمحرلادبعوب ءالملاو ىر هلا هّقاديبعو ةو ورعب ماشهو لس أنيديزو

 بهو نبأو ىديلاو ىعفاشلا هنع ىورجبرج نبأو يحي نب ورمسوبيؤذ

 .ىءأ نب مدآو سنوي نب هللا دبع نب دمحأو ليفن نب دم نب هللا دبعو ىبنعقلاو

 ءزوشجاملا زيزعلا دبع نب كاملا دبعو ميعن وبأو رامع نب ماشهو ددسمو سابا
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 يلعورماع نب دوسالاو ةسئاز ىبأ نب ايركز نب ىو دامح نب ىلع الا دبعو

 ىف ماما ىجزلا لم متاح ىبأ نيا لاقو نورخآ قئالخو دمجلا نبأ
 رماه تبحم ىجتزلاب بقل امنأو احيلم ةرمحم ابرمشم ضيبأ ناكو ملسعلاو هقنلا

 ديوسلاقو بتالا اذههيلع قف رقلا هلكال ىجيزالا تنأ ام امويهتيراج هل تلاف

 ىمس ىبرحلا ميعاربا لاقو داوسلا ديدش ناك هن'ال اير ىمس ديعس نبأ

 ةياورفوةقث وهنيعم نبأ لاق هحرجو هقيئوت ىف اوفلتخاو رقشأ ناك هنال ايجتز»

 ثيدحلاركتم ىراخبلا لاقو ءىثب وه سيل ىنيدملا نب ىلع لاقو سأب هب سيل
 هب جنحم الو هئيدح بتكي ال ثيدحلا ركنم ىوقلا كلذب سيل متاح وبأ لاقو
 ةكمب فوت رهدلا موصي ادباع اهيقف ناك ديلولا نب دمحم نب دما لاقو ركنيو فرعي
 نبا لاقو لجرلا معن هيدهىفناكو هثيدح ىف طاغلا ريثك ناكو ةثامو نينام ةنس

 تاقبطلافقحساوبأ خبشلا لاقو هب سأب ال نا وجرأو تيدحلا نحوه ىدع

 لبقو ةلامو نيعبسو مسن ةنس قولو جيرج نبادعب ةكم ىتتم دلاخ نب لم ناك

 ملسمو تلق هقنلا هنع هللا ىضر ىعفاشلا هنع ذخأو لاق ةلامو نيناسع ةنس

 قبساك يشي هللا لوسر ىلإ انم ةلصتلا هقنلا:|لسيفان دادجأ دحأ هنع هللا يضر

 « قفوتنا هللابو باتكلا اذه لوأ ىف اهنايي

 هللادبعوب أ وه انزلا ىف رتخلاف روكذم ىعباتلا 4 راسب نب لم ) 11"

 ةحلط ىلو« ليقو نافع نب نامع ىلوم وه لبق هيقفلا ىرصبلا راسي نب -

 باطلا هرب رمج نب هللا دبعو هيبأ نع ىور ىلزع لّثو هللا ديبع نبا

 ةبالق وبأو هللا دبع هبا هنع ىور ىناعتملا ثدشالا ىبأو سابع نباو

 دعي ملسم ناك طابخ نب ةفيلخ لاق مريغو بوبأو ىناتبلا تباثو نيريس نبإو

 ًادباع اعرو الضاف ةقث ناك دعس نب دمحم لاقو ةرسعبلا ءاهقف نم ةهخ سمءاخ

 ةنث وه نيعم نأ لاقو نامزلا كلذ ىف دحأ هيلع لضفيال ناك نوع نا لاقو
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 .قوت دعس :نبا لاقو ةقث و هللا دبع نب دمحاو لينح نب دما لاقو ملاص لجر

 « ةئام ةئس ةفيلخ لاقو ةئامو ىدحا ةئسس وأ ةثام ةئس

 جحلاف بذيلاف رركت هع ّض ىضر ىباحصلا 4ةمرتخزب روسملا و

 نامع وب ,ليقو نمر ئاديعوب أ وهو واولا حتقونيسلا ناكساو ريئارسكب وهقالطلاو
 ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب لفون نب ةمرخم نب روسملا

 ففعل

 ابمسا لبق فوعنب نمحرلا دبع تْحأ فوع تنب ةكتاع هما ىرهزلا ىئرقلا

 لزي لو نيدلا لهأو ةباحمصلا ءاهتف نم ناكو نيتفسب ةرجحلا دعب ةكمب دلو اذشلا

 من نامثع لتق نأ ىلا ةنيردملاب ماقأو ىروشلارمأ ف فوع نب نمحرلا دبع هلاخ عم

 ىف لتقف ةكع رييزلا نبا م» ماقأو ةيواعم قوت ىتح اهم لزب لف ةكم ىلا راس
 ريش لبتسم هلتتف رجحلا ىف ىلصي وهو قينجللا رجح هباصأ ريبزاا نبا راصح

 هيلع ىلصو نوجحلاب نفدو نيعبسو ثالث ةنمس ليقو نيتسو عبرأ ةنس لوالا مير
 نعال ىو روم هللا لوسرنم روم ا عاممحصوةبحص هيبالو روسمللو رييؤلا نبأ

 لسموةعب راب ىراخبلاد رفناو نيثيدح ىلع اقفتااثيدح نورشءو نان: قلما لوسر

 امنع ىفرنيح نب لعوىباحصوهو فينح نب لبسنب ةمامأ وب اهنعىور شي دحب

 مهحلا ىف أ نب نب بجو رأسإ نب نب نايلسو عفار ينأ نس 55 ديبعو بيسللا نب ديعسو

 هتينكف ةم رحموبأ امأو مهربغو ركب مأ هتنبأو ريبزلا نب ةورعو ةكيلم ىنأ نباو

 دعس مع نبا وهو رثكأ لوالاو دوسالا وبأ ليقو روسملا وبأ ليقو ناوفص وبأ

 ناك و همالسأ نسح 2-5 واق ةفلؤملاو حتفلاة اسد نمناك و بيهأ نب صاقو ىببأ نيا

 عم انينح د شو بسلنلا هنع دْخْوب ناكو ةصاخ شرشبو سانا ماياب معد نس أ

 هلسرأ باطخلا نب رمع ةفالخ ىف مرحلا ب باصنا ماقان وم دحأ رهو م السلاهيلع يبنلا
 نطت

 يبعيوحو عوبرن نب

 سمو ةنص ةلأم هرمعو نيسمحو عبر

 ععو شو

 أ ةنس ةنيدملاب يفوت اهوددحل ىزعلا ديعنبأ

 مع رخأ ىف ىمعو ةنس رشع



 هيف ءايسالا بيده

 بانك ىف نايضلاباب ف بذبلا ف هركذ اودع( باذكلا ةبليس )ل 36
 ناكو ةمامي وبأتينك ةينق نبا لاق ةفينحىنب نموهو بييح نب ةهيسم وه ريبلا

 عمو ' بذدغ هلو لاق ةروزاق يف ةضيمأأ ىف ض2 دأ نم لوأ وهو تايجر ين بحأص

 لاتق دصقو مهماغوغو برملا :ابفس نم مهريغو ةفيتح ىْب نم : ةريثك اعوج

 هنع هللا يضر قبدعلا ركب وبأ هيلع زج ع هللا ل لوسر ةافو رثأ ىف ةباحصلا

 ةرجهلا نم ةرمشع ىدسحا ةنس هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ مهريمأو شويجلا

 لتقوهريغ ليقو برحنب يدحردهلثق ليق أرفاك هولثمخ ةءايسم ىلع اوربظف .هولئاقف
 . مهراثآ تيفطو مهنم تلفا نم مزهناو هعابت نم قئالغ

 هنع هللا يضر ىباحص بيسلاو (بيسملا نب ديعش دلاو بيسملا )
 ديعس ناكو ةئيدملا لهأ لق وهو اهرسكب ليقو روبشملا ىلع ءايلا حتفب وهو

 ىازلا ناكساو ةلمبلا ءاحلا حتذب نزح نب بيسلا ديعسوبأ وهو اهحتف هركي

 ىفركلا ىموزمحلا ىشرقلاءوزخم نب نارمع نب ذياع نب ورمسنب بهو ىبأ نبا
 ناوضرلا ةعيب مواب نمم بيسملاناكو ةنيدملا ىلا ارجاهناباحص نزح هوبأو وهو
 نم هاباو بيسملا نا ىف انباحصأ فلتخمال بمصم لاثو لوق ىف ةرجشاا تحت
 ىف رضح بيملا نال مو ابعصم بسحأ ىركسملا دجحا وبا لاق حتنلا ةفسم

 لع اقفتا ثيداحأ ةعبس حلم هللا لوسر نع ىور كومربلا دهشو ناوضرلا ةعيب

 ملو اولاق بلاط ىبأ ةانو ثيدح ىرار وهو ثيدحي ىراخبلا درغناو نيثيدح

 عديم ةليأ ريغ هنع ورب

 ءوضولا ةفص ىف بذهملا ف روك ذم فرصم نب (ةحلطالاو فرصمإ9ل 91/

 ىعباتلا وكلا ىمايلا ورمع نب بمك نبا لاقيو ورمع نيف رصم ةحلط وبا وه
 « ٌلادهحر فيعطبذهملا ىف روكذلا هئيدحو ةدلط هنأ هنع ىور هيبأ نع ىور

 هبذهللا ىف روك ذم 0 ىنأ نب دعس نب ملأ مب 4«بعصم) 5١مم

 دقو قرهزلا صأاقو ىب نب دعس نب يبمعصم وهو هبات وهو ةالصلا ةفص ٌق
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 رمع نبأو بلاط ىلأ نب ىلعو هابأ عمس ىلدم وهو هيبأ ةمجرت ىف هبسن مامن قيبم
 ىلع اوقفتاونورخآو ريمع نب كاملا ديعو ىعيبسلا قحسا وباو دهاجم هنع ىور
 + ةلامو ثالث ةنس فوت ثيدحلا ريثك تك ةنث ناك دعس نبأ لاف ةقيثوت

 ىف بذهللا ىف روكذم هنع هللا يضر ىباحصلا 4 ريمع نب بعض» ) ١9
 نب فانم دبع نب مشاه نب ريمع نب بعصتادبع وبأوهضئارفلا لوأو نفكلا
 ةباحصلا ءالضف نم ناك ىردبعلا ىثرقلا ةرم نب بالك نب ىمق نب رادلأ دبع
 كو مقرالا راد ىف 0-0 لوسرو لأ مالسالاىلا نيقباسلا نمومهرايخو

 هب رصيف ارس يع هللا لوسر ىلا فلتخي ناكو هموقو هما نم افوخ همالسأ
 نأ ىلا اسوبحم لزي ف هوسيق“ هلهأو هما هب لعاق ىلصي يردبعلا ةحلط نب ناهع
 ملعيل ىلوالا ةبقعلا دعإ ةنيدللا ىلإ رجاه مث ةكم ىلا داع مث ةشبملا يلأ رجاه

 ةيناثلاةبقملا لها رشع ىنثالا عمي هللا لوسر هثعب مهب يلصيو ن أرقلا سانلا
 ةنيدملاب ىمسي ناكو ةرارز نب دعسأ ىلع لزنف ن آرقلا مهمرقيو ةنيدملا لها هقفيل
 ديسأو ذاعم نبدعس هيدي لعإسأو ةنيدملاب ةعجا عمج نم لوأ وهو اولاق ئرفلا
 نم لوأ بزاع نب ءاربلا لاق مالسالا ىف ارئاوالضف كذب ينكو ريضح نبأ

 نربراع مل موتكم مأ نب ورم مث ؛ ريم نب بءعصم نيرجأهملا ن نم انيلع مدق

 هللا ىضر باطخلا نب رمع مث لالبو دوعسم نبأو صاقو ىبأ نب دعسو راي
 هرمع ناك لبق نيهلسملا ءاول هعمو دحأب دهشتساو ادحأو اردب دهشو « مهنع

 لاجر نينمؤملا نميلاعتهلوق هباح.مأ ىفوهيفلزن لاقيو اليلق رثك أوأةنس نيعبرأ
0-1 

 ىف مهل همالسا لشنأت و هب ىنعق ند مهم أ همالسأ اقداك وة هلا همم 2 م هلع :ه هيلع ثا اودهاعام اوقدع

 اريثك ا ل ةنايحم راو كراكو أدوحو الاهحو اباش هلك أو ةخددوجأو كي

 ىهمتأ ُ ةكملدأ رطعأ ناكو ةكم بايثاا نم نوحي ام نع 9 هي ناشأإ مذ كي أم مأ هومكت همأثناكو

 بابخ نع نيحيح علاق تلو ةورذب ةعوقرم ةدرب هيلعنأك < نأ ىف مال الاى لاخلا ةب

 مقوف ىلاعت هللا هجوس مدان يتمهَا لوسروم انرجاعلاقهنع هللا ىضرترالا نبا



 هيا/ ءايسالا بيدهم

 ريمع نإ بعصم مهتءاثيشدلمع نم لك أب مو تام نم انف ىلاعت هللا ىلع انرجأ

 هالجر تجرخهسأر اسانيطغ اذا هندوب الا هب هندكلام هلدجملو دحأ مدن لف

 . 8 3590 رص

 نأ: يليههالوسر انرماق ههأر جرخهيلجو انيطغ اذأو
 * نأو هسأو ىلع رحل

0 
 تحضن تمنبإ ىعمو ابمدبم وهف هئرم 4ك تعنيأ نم انمو رخذ الآ هيلجر ىلع

 هللا حتفام ىلا ةراشا وهو ابينتجي يأ ابيضو لادلا رسكو هلوأحتفب اهيده لوقو

 تنب ةنحج وز بعصمزاك و إسوهيلعملا ىلدهّللا لوسر ةاقو دعب اهئدلا نم مييلع

 ه هللا هجر شحج

 وه تانيبلاو ىواعدلا باب رخاوأ ىف بذبلا قروك دلا(فرطمإ) ١٠

 نزام نب فرطم بويأ وبأ وهو ةددشملا ءارلا رسكو ءاطلا حتفو ملا مغب

 ٌفرطم بوبأ وبأ وه ليدعتلاو حرجا هباتكا ق مثاح ىب أ نبا لاق ىنانكلا

 ىود جينمب لاقيو ةقرلاب وتوءامنصب ءاضقلا ىلومهالو ومنا كلا نزام نبا

 ' بويأو ىموم نب ميهارباو ديلولا نب ةيقب هنع ىور مسقم نب يلع ورمعم نع

 - نبا مالك رخآ اذه باذك اذه فرام نيعم نب ىح لاق نازولا دم<نبأ

 وهئزاع نب فرطم وه بذبملا يق روك ذملا نا نم هترك ذ ىذلا اذهو متاح ىفأ

 ريخشلا وب لادبع نب ف فرطم هنأ أ بذبملا ىلع نيفنصملا ضعب ركذ دقو باوصلا

 59 تيأر ىعفاشلا لاق بذبملا ىف لاق هناف ةميظع ةلابجو شحاف طلغ اذهو

 نم ةئامو نيس ةئس دلو ىعفاشلا نأ مولعمو فحصملاب ءامنسب سانلا فلحي

 هةرجملانمةئامو سل ةنس هللا دبع نب فرطم ىفوتو ةرجملا

 بذيملا قه ركذاذكهريسلا ف بذهملا فر وكذم رفاكلا ىدعنب «ممطللا) ١ :١

 شحاف طلغ اذهورس لايف ارفاك ردب موي يلي ىنلا هلتق ىدع نب معطملا هنا

 خت لص ريسلاو خيراوتلا لهأ نيب فالخ الب ردب موي لبق تام ناك يدع نب مملطم ناق

 ا |. هنبأ

 مدطلا ناك ورد 1: يراسأ ىف قرش مو لاف م ىنلا نأ ثيدحلا قو مثريغو

 ةميعطردب موي ىتق ىذلا امنإو اولاق بتقلطالى سلا .الؤه ف ىنماكفايحىدع نبا
 ( ءاهمالا بيع و جس + مر



 لبج نبذاعمة هجرت رق

 همض وملا اذه فامهتفدحا ورك ذي الورسالا ىف اللاتفلالاسيف لةقهاكل ىدعنبا

 بابنم عضاوم ىف رصتخملا ىفروك قمبطنح نبا (للادبعنب بلطملال 7
 وه ةلموملا ءاطلا حتفو نونلا ناكسأو ةلمبملا ءاحلا حيتفب بطاحو قالطأاهب مقيأم

 موزخم نيورمن ب ديبع نب ثراحلا نب بطنح نب هللا دبع نب بلطملا محلا وبأ
 رمع نباوباطخلا نب رمعو هيبأ نع يور دعس نبأ لاق ىندلا يوما ىثيرقلا

 ةئاسمأو ةثلاعو .مفارأو ة ةري رهىنأ و ىرعشالا ىسوم ىو سأو شابع نباو
 ناك ذعس نب لاق ىعازوالاو جير نب أو رفعج نب دابع نب د وزي زماادبءدنب | هنع ور
 هباحصأ ةماعو ىقل هلسيل واريثك بلي بالا نعل سري هنافدب جتحبال ثيدحلا ريثك
  ردأ نكي نا هبشيرباج نعوالسرم ءالؤهنعيور متاح ىلأ نب | لاقونوسا دب
 ةعرز وبأ لئسو ةقث وه يطقرادلاو نايفسزب بوقعب لاقوةلسرم هثيداحأ ةماعو
 اسس نركب نا اوجرأ لاقف ةثئاع ممسأ لبق ةقث لاقف هنع

 بتكلا هذه ىف رركت هنع هللا ىضفر ىباحصلا (لبج نب ذاعم ]1
 ذئاعزب سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم نمحرلا دبع وبا وه ةمجعملا لاذلاب وه
 ةدراسنيدسأ نب ىلع نب دعس نب ؛ قدأ أ نب ورمع نب بك نب يدع نبةمجعملاب

 يذلا ينسج ! ىِجرْرْخِإ ! ىراصت ةالإ جروجلا ن ب .مشج نب قوف الاب ديزت نبأ

 مم ةيناثلا اثلا ةيقملا دبشو ةئنع ةرشع ينام ن ونبأ وهو دافم رسأ اصلا لضافلا هيقنلا 7

 يطا لوسر عمابلكدهاشملاو قدتخماو اد ادحاو اردب دبش 7 م راصنالا نم نيعبسلا

 ةثام مهلا لوسر نعال ىور دوعسمنب هلل هللادبع نيب وهليب - للا لود هر ىخاو

 سنأو رباجو ةدانق وبأو ىماعلا نب ورمع نباو سابع نب باو ومع نبأ هنغ ىور

 مهلع هلل ىضرةباحصلا نم نورخأوةرمس نإ نهر ادبعو ةبلعأ وباو ةمامأ وبأو

 ةعبس ليقو ةرشع اك ة ةنع ماشدلاب سأومع نوعاط ىف ىفوت نيمبأتلا نم قثالخو

 نوعاطلا اهيلا بس ىلا سا و.ءعو نايب روغ قاشم قءريقو لوالا حيحصلاو ع



 نم لبج ن داعم ةجرت

 ميلا و نيعلا حني وه اهنم ءدب هنال اهيلا نوعاطلا بسن سدقملا تببو ةلمرلاب

 ليقو نيثالثو عبرأ ليقو ةنس نينالثو ثالث نإ نأ وهو نوعاطلا ىف اديبذ قروتو

1 
٠. 

 «ءلذلم 4 كايزلاو دمام نأ ةدع حيولأ ول١ ىلا ٠١١ وي .يثكلغإا ءام
 0 3 رو 2ك يق دوام ىف ى ورز * نون 1 15 5 11و 5 ءاذ ىف' نحص يحد تام 2أ ام رثز © نين راد 0

 داعماب كيصوأ لاقو كيال ىنا لاو ذاممايلاقو هديب دْخَأمالسلا هيلع هللا لوسر

 كتدابع نسحو كركشو كرك ذ ىلع ىنعأ مهللا لوقت ةالص لك ربد ىف نع دنال

 مهسب ةيمرةوترلاوءاملعلاني. ةوتر ةمايقلا موي ذاعم ىتأي لاقي ىدناا نع انيودو

 نم كلي ملو افينح هَل اتناق ةمأ ناك اذاعم نا لاق دوعسم ني أنعوءرج#ي لبقو

 اذاعم هين انك انا لاقف ةما ناك مهاربا نانمحرلا دبع ابأاب اولاق نيكرسشملا

 ىبأ راصخالا نممباكة عب وأ يلعهلا ل وردبءىلعنأ را مه لاق سنأ نعو ميهارباب

 نعو لسمو ىراخيلاهاور ديز وبأو ثباث نب ديزو ليج نب ذاعمو بفك نبأ

 ةعبرأ نم نآرقلا اوذخ لوقي م هللا لوسر تعيس لاق ىصاعلا نب ورحم نبأ

 بم ن -_ ىنأو ليج نب ذاعمو ةفيذح يأ ىلوم 5 دوعسم نب هللا دبع نع

 وب أ يمال ىنمأ محرا يلع للا لوسر لاق لاق سنأ ن نعو.لسمو ىراخيلا هاآور

 ذاعم مارحلاو لالحلاب مهفعأو نامع ءأيح مهدشأو رع هللا رمأ ىف ممدشآو ركب

 هذه نيمأو نيمأ ةمأ لكلو ىأ هأرقأو تباث نب ديز مهضرفأو لبج نبا

 ةحيحص ديئاساب هجام نباو ىئاسنلاو يذمرنلا هاور حارملا نب ةديبع وأ ةمالا

 لاقدنع ناشر ة برش ىأ نءو حيحص نسح ثيدح وه يذمرتلا لاقو ةئسح

 ةديبع ولأ لجرلا معن رمع لجرلا معن ركب وبأ لجرلا معن تتم هللا لوسر لاق
 سامث نب سيق نب ثبات لجرلا معا ريذح نب ديبسأ لجرلا مهل حارجلا نا

 ىذمرتلا هاور حوجلا نب ورمع نب ذاعم لجرلا معن ليج نب ذاعم لجرلا معن

 هنع هللا ىضر ذاعم نعو.نسح ثيدح وه ىذمرتلا لاق حيحص دانساب .ىئاسنلاو

 نب ذامماي لاقف لحرلا ةرخوم الآ هتيبو ىثيب سيل كى كِإ ىفدر تنك لاق

 ىلع ثا قع 1 ىردت لع 8 52006 ف كيدعسو ثا لوسراب كيلا تأق ليج



 ءامسالا بيذبم © ١

 نيحيحصلاف تبثو سهو ىراخبلا هاور رخآ ىلا هللا ىلع دابعلا قحامو دابعلا

 ىضر ذاعمو هعئارشو مالسالا ىلا هوعدب نها ىلا هلسرأ ٌيفنع هللا لور نأ

 نم ةئالث مهر هةيرع هللا لوصر دبع ىلع نوتفي اوناك نيذلا دحأ هنع ىلاعت هلأ

 ديزو لبجنب ذاعمو بنك نب ىنأراصنالا نم ةثالثو يلعو نامعو رمع نيرجأبملا
 اتلغو اهجو سانلا نسحأ نم ذاهم ناك لاق هللا دبع نب رباج نعو تباث نبأ

 . اذه نم مهبيصن ذاممل [لعلخدا مبللا ذاعم لاقماشلا نوعاطلاقواملو انكمهحمسأو

 اذاف يلع ىشفي لم ذاعم نمط متاف نمحرلادبعهنب نمل من ايتافنانأ رمال تنعلمف
 قافااذاف هيلعىشغي مث كبحأ ىنا عت كن أك تزعوف كمغ ىنمغ بر لاق قافأ

 ةقاف ىلع ءاج سدبح رئاز ابحرم توملاب ايحرم لاق ةافولا هئرضح املو هلثم لاق

 لوطوايئدلا بحأ نكأ مل ىناكوجرأ مويلا انأو كفاخأ تنك ىنأ لمت كنأ مه

 ةديباكمو رجاوملا ءامظا نكلو راجشالا سرفل الو رابنالا ىركل ابيف ءاقيلا

 0 ىنلا نأ ثيدحلا قو ركذلا قلح دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحا ردو تاعاسلا

 نبا لاقو رجملاةيمر ةوترلا نيتوتدوأ ةوترب ةمايقلا موي ءاملعلا مامإ ذاعم لاق

 لاقاعإ هل لق تكتل م كاي ملو اينح هل هلل اتناق ةمآ ناك ؟ذاعم نأ دوعسم

 اف ميهاربا يف اذه ىلاعت هلل

 5 ورع ُّث اعيطم ريخللا فعمذاعم ناككيذك و لج وزعش عيطملاتناقلاوهب م م و

 ريتا ىلع ىذإ ف ! لاق مث ؛ هلوق دودسم نأ أداع

 « هنع ثا ىكر ةرصحلتم ريغ هيقانمو ذاعم لاوحأو يسم هلوسرأو

 رم :شأ نم معوطتلا ةالصباي ىف رصنخلا ف روك ذا ٠ ىراقلا ذاعنل ا ع ع

 مه. 3111 م ل 1 11د م د " )| |ايخ
 فيش ثراحلا نب ذاعم ةييلح ونأ وه ريبخلا نسلا ن هم بابل اذه قف ىقييبلا لل

 ليقو لاك هع ىلاعت ا يدر باطخلا نب 3 ةئالخف ىفقثلاديبع ىف عم رسملا

 ةميلحوب أ ثراحلا نب ذاعم ةبأت 5 قوناح ىأ نبا لاقو ىقب. دلامالك | اذه ةحصأ#

 ثراخانب للا دبعو ىرعما | كديمسو مقأت نعىوررسجلا كبش ى ىراقلا ىراصنالا
 أ

 نب: رمع هماقأ ىذلا وهو لاق ةنبدملاب نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتق هنإ لاقي



 ؟ه١ ءايسالا بيدهم

 هنأ ىراخبلا خيرات فو ناضمر ىف حيوارتلا مهب ىلصيل هنع هللا ىضرباطخلا
 اوركذو ةباحمصلا ىف ىناهبصالا مين وبأو هدئم نياو ربلا دبع نبأ هركذ ىندم

 واهدبشإ مليقو يني ىلا مم مم اهدبش ليقوقدنخلاهدوبش ىف افالخ

 ةعرت ىلع ىرجنم لاق هنأ قي ىنلا نع هثيدح نمو نينس تسال مالا هيله

 دبع نبأ لاقو تباث نب ديز لبق فوت ميعن وبأو هدنم نبأ لاق ةنجلا عوت نم

 * نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتق ربلا

 نب كلام نب داوس نب ثراحلا نب ةعافر نب (ثراحلا نذاسإ)

 ىو ءارفع نباب فرعيو ىناحصلا ىراجنلا ىراصنالا راجتلا نب كام ن نب مغ

 فرع هأوخ وخأو ذاعم دهشراجنلا نب ثقام نب منغ ىنب نم ةبلع نب ديبع بن همأ

 دهشفذاعم أو ذوعمو فوع لتقو كلَ هللا لوسر عم أردب أرفع ونب ذوعمو

 نميفقاحسانب ارك ذو مالسلا هيلع هللا لوسز عم دهاشملا رئاسو قدنخلاو ادحا

 ةعافرو ًاذاعمو اذوعمو افوع كلام نب داوس ىنب نم راصنالا نم اردب دبش

 ردبب حرج ليقو ناهع نمز ىلا ىتب ًاذاعم نأ ليقو ءارفع ونب معو ثراملا ىب

 رك ذو ىلع نم 3 ىلا ذاعم شاع طايخ نب ةفيلخ لاقو اهب يفوتف ةنيدملا ىلا داعو

 راصنالا نم ملسأ نم لأ يقدزلا كالام نب عفارو ثراحلا نب ذاعم نأ ىدقاولا

 ةكمب راصنالا نم لسأ ن“ - لوأ اوملسأ نيذلا ةيناميلا نم اذه اذاعم ناو ةكمب

 نمز ىف ذأعم فوتو لاق ثراحلا نب رمعم نيبو هني تدني هللا لوس ىخآو لاق

 هطيلغت ىلع اوققتافردبب ىلتق هنا هدنمنب أ لوقاماو نيفص ةنسهنعىلاءتّطلا ىضر ىلع

 قت .لبجىبأ لتق ىف كراش ىذلا اذه ذاعمو هسذن ىلع دريام همالك ىقو هيذ

 عنصام راني نم ردب موي تمل ىنلا لاق لاق سنأ نعهريغو ىراخبلا حيحص

 تنا لاقف درب ىتح ءارفع ءانبا هب ريض دق هدجوف دوعسم نبا قلطناف لبج وبأ

 <ثيدحلا ماه رك ذو لبج وبا

 ىبيجتلا ىدنكلا قركلا ةقينح ىبأ نب 4 جيدخ نب ةيواممإل ١



 ةبوأعم ةيسأ نم ٠ ١ ا

 ةيقيرفأ ازغ نيبرصملا ىف دودعم ميعن وبأ ليقو نمحرلا ديع وبأ هتينك ىباحصلا

 فوتوح رس ىأ نبا عم ةشبحلا ازغ ليقو اهيف هنيع تديصأو تارم ثالث ًاوبمأ

 « ريسيب رمع نبأ لبق
 بذهملا ىفروكذم هنع ىلاعت هللا ىغر يناحصلا ( ينملا نبةيواعم ل9 17

 نيسلا ضب ىملسلا محلا نب ةيواعم وهو وهسلا دوجس بابوةالصلا دمفبام باب يف

 هحيحص ىف ملسم هاور نيالا نيذع ىف بذبملا ف روكذملا هيدحو ةنيدلا نكس

 هاثيدح رشعةثالث ع ىبلا نع ةيراعم ور دقو

 ةياعم نب تحت ةانلاناكساو ةلءبملا ءاحلا حتنب ( ةديح نب ةيواممإل١

 ىرصبلا ىريشقلاةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك نب ريشق نب سيق نبا

 روك ذم هدج نع هيبأ نع ىوارلا ةيواعم نب ميكح نب زوم دج وهو ىباحصلا

 نب زهب نع نيعم نب ب لئس اهب تامو ناسارخ ازغو ةاكزلا يف بذبملا ىف

 « ةقث مهأود نم ناك اذا حبحص دانسا لاقف هدج نع هيبأ نءركح

 وهب تكلامذهيف رركت ىباحصاانبأ ىناحصلا (نايفسىلأ نب ةيراعمإل 3

 سدش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نايفس ىبأ نب ةيواعم نمحرلا دبع وبأ

 دبع نب ةعيب را نب ةبتع تلبدن مهمأو ىومالا ىثرقلا ىمق نب فانم دبع نبأ

 ني دبزب هوخأو نايفس'وبأ هوبأو وه ملسأ سمش دبعف همأو هوبأ ممتجي سدش

 سس ةيبيدحلا موي مسأ هلا لوي ةيواعم ناك و ةكم حتتف ىف دنع همأو نايفس ىلأ

 نزاوه مغ ن نم هاطعاق مح لوسر مم «دهشو همأو هيأ نم همالسأ

 و هللا لوصر نعت ىور. هلاكم هنع هلل ينكر رم هرفاق قشمد وهو مأشلاب

 درفناو ابسم ةعبرأ ىلع لسمو ىراخبلا قفتا اثيدح نوتسو ةثالثو تيبدح ةثام



 ٠ ١ 0 نايفسىبا نا ةيرامم ةهحرت

 ءادردلا وبأو سابع نبا ةيادصلا نم ةنع ىور ةس لسمو ع راب ىراخلا

 ىردخلا ديعس وبأو رييزلا نبأو رمع نباو ريشب نب ناعنلاو هللا دبع نب ريرجو
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 مكون ىلا ةسشك هلأ 'معإ
 نمو لهم نإ نب ديعحو يسأل نبأ نيعباتلا 5

 ديزي هيخاناكم ما شل هنع هللا يكر يباطخلا ن رم هالو املو اههربغو نمر دبع

 35 لاو ةئس نبرمع كلذ دعب ةقالالا يلوو نامع هرفأ 3 رم ةقالخ اريمإ يب

 نبدياولالاقو ةئاع نب ردع ةفةيلخو هلا نب ريشا ريما ةيوأمم قى 22 نبيا

 نب رش ع ورهشأةيناكو ةنسةرشع مسا ليقو اهصلوةئمش ةرسعإ عيسأ هتفالخ نآك سم

 فاضأا امعم نايعةفالخ 2 نم ة رع ىف هلأ ورع ةفالخن نم نينس عب رأ ققشمد ىلوو امويب

 هيلا سون حلا ةفالخر يشأ ةئسو لع ةقالخ مأي ا رقت نينس مب رأ وماشلاو هابى م ةيلا

 قوت هنا ىلع أوقذتا روعصأ| لوالار نيعب رأ ةنسليفو نيعبرأو ىدحإ ةنع ةفالخلا

 نيس ةنس بج رافصتنأ ليقو بجر نم نيقب نامل س أ موب قوت هن ارورشللا مث قثمدب

 نيويسو نأع ليقوةم نيناعو نينثأ نبأ وغر نيدو سلا هل ليقو ةرجطأ نم

 نا رم نأ اورذو محلا ءامدلاب نيفو.موم ا نم وهو نياعو كتم ليقو ةلص

 ةائولاهترسخ> الو برعلا يردك اذه لاق ةيواعم ىأرف ماشلا لخد ا باطخلا
 هدسج لبا لمح نأو ءابا ءاسك 0 هللا لوسر نأك ُ ثا 01

 هّشوفيأم قمع 2 لمجتو ى معا نأ ىد وأني ثا لوسر لاما 5

 ىنتيلابلاةتوملا هبلزن ذو نيمحارلا محرأ نيبو ىنيب اولخوىب كلذ اولعفا لاق

 هنبأ ناكو اعيش رمأألا اذه نم لأ م ىلاو ىوط ىذإ شبرق نم الجر تنك

 8 واعم ناكو 3 ردن م ديربلا هيلا لسراف ةيراعم ءاقو تكور نارو# اماَغ 00

 لو ىل لاق 1: 5 ةئالخلاب عيطا ت هع ازام لاق هع وي منو بص اليف“ , ضوبأ
 لو 0 ا هم

03 

 كاز : ةيراعمل دلوي ل فراعملا ىف ةبيتق نبا لاق نسحأف تيب ونأ ع م نأ

 مال نمرلا كيع اهأبق هل دإو داولا هنع مطقناف هئياا لع برض هلال دلو هتئالخ

 ادور .ةيهصو هلمرو كاهو هللأ طبخ و ةيبلحلا لذوك بنش ةروسف# ةعااشإ روز كر 58 :-: 3 دع كا و عيك لا اره ثأر ع رع هعأ نيار و دل
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 لاق هنا كثي ىنلا نع هنع هللا ىضر ىناحصلا ةريمع ىنا نب نمحرلا دبع نع



 ءامسالا بفهم ٠6

 حبحص قو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور ايدبم ايداه هلعجا مهللا ةيواصل

 ىف كال له سابع نبال ليق لاق ةكيلم ىلا نبأ نع بئانملا باتك ىف ىراخبلا
 0 1 هلا "عل سو 0

 نع نيحيحصلا ىفو هيقق هنأ باص لاق ةدحاو الأ ربوأ أم ةيواعم نينعؤملا ريم

 هرك ذهرخ (ىل ىفنابطخ مهج اباو ةيواعمنا هللا لوسراي تلاق اهنأ سيق نب ةمطاف

 باوصلا وه اده نايفسىلا نب ةيواعم ةيواعمب دارملا حاكتلا ىف بذبلا ىف

 ضع نعزيجولا حرش نم حاكنلا باتك ىفىهفارلا مساقلا وبا 9 و روبشملا

 نبا ريغ هنا لاق نملوقو تلفنايفس ىلا نب اهناروبشملاو لاق رخ 1 ةيراعمهنأ ءاملعلا

 تالح الل تلاق سيق تنب ةمطاف نع لس حييحص ىقف حي رص طاغ نايفس ىلا

 ه«ثيدحلا ماعترك ذوىنابطخ مهلا اباونايفس ىنأ نب ةب واعمنا يي ىنال تكذ

 ىنزملا نرقم نب ةيواعم لاقيو يا لاقيو (ىنزلاةيواعم نا ةيواعمإلا ٠

 رحوباوصلاب ىلوا اذه ربا دبع نا لاق

 ليرعج لزتلاق سنا نع هريغو قييبا ةوبنلا لثالد ىف انيورو. لسوهيلع هَل
 بجيف ةئيدملاب ىنزلاةيرامم نب ةيواعم تام نمعابلاقف كوبتب وهر ع ىبلا ىلع

 رجش قبت لف ضرالا هحانجم برسضف معن لاق هيلع ىلصت نأ الا ةك أالو

 اغص 3 َق ةكلاللأن 0 نافص هعاخو هيلع ىلصق ة هيلاراخأ ىح 4ع زر تدع

 دحأ 5 وه لق هب 4 2 لاك ةلزعملا ةهىله لا 6 ليريجاب تللع عى 0 !| لاقذ كالم فلا

 سدا رعأأ كيع نبأ لاق لاح لك لعو !دعاقو 5 انو ايهاذو اياج اهايادت ءارقو

 8 ىو#ب هداتسإ

 نمنكيمل ىرصصيلا ىميتلا دمت وبأ ناخرأع نب # ناماس نب رمتعم ]ل هم كيم اع يأ 1 5 اخ

 نيعباتلاو مات ٠ نموهود رم هىبأ لوم وهو مهيف لون هال مهيأ بسلا اعاو و ميت ىف

 بوبأو لوح ا ايداعو دلاخ ىلإ نبأ ليعامماو ري 3 تالخأ فدعو هنأ عمدت الإ ا 5 بأ ا!عاممإ كاللا نعو ةألأ مم

 ديعو ىذبم نبآو كرابملا ن أ هنع ىور قاالخو رمتعملا ن نب روصتمو ىنأي يحل

 نم قئالخو ىنيدملا نباو لبح نب دهأو ةثرع نإ نسحلاو نافعو قازرلا



 ١6 لقعم همسأ نم ةهجرت

 هفوتو ةئامو تس ةنس دلو ةدابعلاب هفصوو هتلالجو هقيئوت ىلع اومهأو ةمئالا

 © ةرصبلاب ةثامو نينا عبس ةئمع

 هنعمل ىغر ىأحصلا 4 نأنس نب لّقعم م5

 وهولمبملا نيعلا ناكسإو مهمل حتنب وه قشا وتنبعوب ري ثيدح فقادصلا يف

 نائس نب لقعمنانس وبأو يسع وبأو ديزي وبأو نمحرلا ديعوي أ لاقيو دمج وبأ

 ميبس نب نايتف نب قرع نب ءاطأ رسكو ةمجعلا ءاظلا حتفوميملا مضب ربظم نأ

 لوح مث ةفوكلا نكسم ةكم حتق دبش ىعجشالا عجشأ نب ركب نب نيبلا مب

 تناكو أربص ةرحلا موي لتق هنأ ىنكلا هباتك ىف دمحأ وبأ م احلا لاق ةئيدملا ىلا

 مالسلاةيلعشا لوسر نعهل يور ايقتالضاف ناكو نيتسو ثالث ةنسةنيدملاب ةرهل

 ىئاسنااو ىذمرتلاو دوادوبأ ءآوروعيحص ثيدح وهو قثشأو تابعوبرب ثيل

 حبحص نس> ثددح وه ىذمرتلا لاق حيحص دانسأ هدانساو مجريغو هجام نباو

 ثيد_ح اذه لقمم ةجرت يف هخيرات ىف لاف ةمثيخ ىلإ نب ركب وبا مهئااخو

 عوبرب تناك الو طق نانسنب لقعم لا قلخ ام سرادلا ديعس وبأ لاق هيف فلتخم

 مهريغر ظافحلا هملع ا1 ةلابحو هنم طاغ ىمرادلا هلاق ىذلا اذهو طق قشاو ثنب

 هلق رعبا ال نم هارب ال كل هنالطب ىلءهينال اذهت رك ذ امتاو هأنمدق م اما وبه

 0 و7

 * احبحص همهوتيف هلاح

 ءارلأ رسكو فاقلا حتفب هنع هللا ىفرىناحصلا(نرقمنب لقعمإلا ا“

 ديوسولقعم ةوخأ ةعبس اوناك وزرق»نب ناعنلاو ديوس وخأ وهو ىنزملا ةددشملا

5 
 و

 ام ضاوي

 فرعي الرسن نا لات ىدقا ولا لاق رعأا ذيع نا لاق قدنملا اودهش ليفو ع

 ىبنلا اويحصوأو رجاه نرقموتب . . مسي ممباسو ن نهر ادبعونانسوليقعو نامئلاو

 نباركذ دقن اذه ركنأ دقو مهريغ نورجاهم ُن وواحص ةهيس سأانلا ن 00 دحأ ف

 1 :ا | لاك ءيلراللا ثا
 أوس م 0 اطل لا نيمض دس هأ كده نب 5 راج ىبب نإ اذا بامرتس لأ ىف رمأأ ذيع

 د_وشو لاقف ةثراح تنب دنه ةهجرت ىف كالذ رك ذ ناوضرلا ةعيب اودهشو مياك

 (ءامسألا تيدهت 9 جس 3



 راسي نب لقمم ةمجرت <«
 ببوذوش ا رخو ءاممأ ودنهمهوةعبس هل ةوخأ 5 ناوضرلا ةعوب ةثراح نب دنه

 مزلو لاق مهريغ مهددع ىف ةوخأ اهدبشي مو لاق نارمحو كلامو ةهلسو ةلاضفو

 00 وبأ اهنا ىتح ذلفو ٠

 «لعياف باتكلإا ذه نماضيأ ةث راح بدنه ةهجرت رثاف هان .؟ _ةدقوةنصلالهأن ءاناك ومايا

 ىف روثذم هنعشا يكر ىلاحصلاةل م نيس ءأيل راس نب لقممإ ١

 دواد وأ هاآور سب ماتوم ىل ىلع اورقا هقيدح ذئانحلا لوأ ةبذملا

 نب لقعم ىلع وأو راسب وبأ لاقيو تأ دبع وأ وهو فيعض دانسأب هحام ناو

 مطال نب ةمله نب روث نب ديبع ناب نب ى هي نب قارح نب ريمم نإ راس

 ناندع نب دعم نب راؤن نب رضم نب سايلا نب ةاط نيدا نن وربع نب نامع نبأ

 ليقوةددشملا ةدحوملا رسكو ةلءرلا نيعلا حتفو ميملا مضي ربعمو ىرمعبلا ىنزملا

 ليقول بلا ءاحلا مظا قارحو تمن ةانثللا حقو نيعلا ناكساو مهملا رم كي ريعم

 ىلا اويسأ ةئيزم ونب ورمع ىنبأ سواو نامع دالوال لاقيو قارح لدب ناسح

 ةعيب دبش ةيادصلا ىروبشم نم اذه لقعم ناكو ة ةراو نب بلك تنب ةنيزم مهمأ

 يورط مايأ قوت ليقو ة هب واعم ةفالخ رخآىف قوئاهوةرسعلا لا نمو نأ وضرلا

 ىراخلادرفئاو ثيدح ىلف اقننأ اًيدح نوثالثو ةمئرأ ا لوسر نع هل 0 0 اهو سعا . هيه د | يارص ط
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 نسحلاو ىدبالا نامع وباو نوميم نب ورمع هنع ىور نيذبدك ملمو ثردحت

 نب لقعم ريغ لعابأ ىنكي نمةباحصلا ف سيل لجمال دبع نيدمسا لاق ىرصبلا

 مالا ركذو ىلع وأهتينك ىلع نيقلطنا قيسدقندودرملاق ىذلا اذهوأذه راسب

 واد لقع ناكو ةصربقوب أ ليقو ىلع وبأ هتينك مصاع نب سيق نأ هريغو دمحا وبأ

 ىلقءلا رملا بسني اضيأ هيلاو ةرصيلاف ىذا لقعم ره بسني هيلأو ةرصبلاب

 موب ىتيأر دقا لآ لاق اذه راس نب « لقعم نع سم حيحص ىف انيو ووو ةرصبلاب يذلا

 هننأ اص
 نمو هسأر نع اماصغأ ن 07 انصغ مقار أنأو سانلا ميأبي ةيملع ىنأأو ةرجشلا

 * رذنال نأ ىلع هأئعياب نكلو توملا ىلع هعيأبت و ةلامرشع عبرأ



 1و دشار نب رمعم ةهجرب

 رصتخملا نم مضاومىفب روك ذم روهشملا ثدحلامامالا (دشار نب معمإل ١6

 دبع خيشو ىرهزلا بحاص وهو ةبرشالا< نينعلا لجأ م كرشملا جاكت اهنم

 ورمع ىلأ نب دشار نب نيعلا ناكساو مم ا حقب رمعم ةورعوبأ وهو قازرلا

 وخأ سدق نس نمحرلا دبع ىلوم مالسأا دبعو حلاص نب مالسلا دبع قوم ىرصنبلا

 نب ورمع عمسو هتزانج دهعثو نسحلا كر دأ نولا نكس هنال ةرفص بأ نبباهملا

 ةداتكو ىهييسلاو ةقالعنبا .دايزو ىميتلا ناماسو ىنانيلااتباثو يىرهزلاو رانيد

 ىرحعلا 5 ديبعو ملسأ نب ديزو ردنكملا نب دمو هبنمزب ماهو ينايتخسلا

 رمثعملا نإ روصنمو ةورع نب ماشهو دوجالا ىلأ نب مصاعو لوحالا امصاعو

 هنع ىورةمألا نم قئالخو حلام ىلأ نب ىلوسوءاذحلادلاشوةيمأ نب ليعامما و

 هخ ويش نممهو ريثك ىأ نإ ىو ىناتخسلا بوبأو ىعيبسأاو رايد نب ورمج

 دبز نب داحو ةيمشو ةنيبع نباو ىروثلاو ةبورع ىنأ نب كديدسو جي رج نبآو

 ميرز نب ديزبو دلاغ نب بعوو ةيواعم نب ناورمو ةيلع نباو كرابملا نباو

 ساوب نب ىسعو ردنغو دايز نب دحاولا دبعو يلعالادبع نب يلعالا ديعو

 تساج رمص# لاق مهريغو ةعالا نم قثالخو مايق نإ قاذ زراا دعو

 قرذص ف شقنيا هن 05 الإ ٌثيدح 4 دم ثتعمس اش هس ةرشع عيدأ ن ننأأ انأو

 لوأ وهو هنم للمال باطأ ارسمرالادحأ ىلا رمعم مضيال لبنح نب دمحا لاو

 لاق ة ةئليع نبأ نم ىرهزلا ف تبا رمعم نيم نب "15 نفلا ىلا لحر نم

 برش ارمعم نأ جيرجنبا لاقو سنويو رمعمو كالام ىرهزلا ىف سانلا تينأ

 هيلالحر اهبس وزو نمثل ءامنص رمعم نكس هللا ديع نب دمحأ لاقو قتام علا نم

 هجورخ اوهرت ءامئص رمدم لخد اأو نايفس نم وه عمو كانذ هئم ممسو نايفس

 ىور هتلالجو هقيثوت ىلع أوقفتاو هوحوزؤف هديقل لجر لاقف مهدتع نزع

 «ةنس نيس و ناك نب اوهوقئامو نيسخو عب رأل يقر ثالثةةسفوت لو ىراخبلا هل

 رخآ قوان زلاباب ىف بذهملا ىفروك ذم ( ياحصلا ىودملا رمعت إلا 85



 ءامسالا بيدهم ١ ١٠مم

 ءاحلا مضب ناثرح نب ىزعلا دبع نع ةلضن نب هللا دبع نب رمعم وهو شجنلاباب

 جيوع نب ءابلارسك و نيملا تغب ديبعنبف وعن ةثلثما ءاثلاو ةلمهملاءارا!ناكساو ةلمهملا

 ىودعلا يثبرقلا بلاغنإب ىؤأ نبب عك نب ىدعنب ميهاب ووأولارسك و نيعلاحتقب

 ملسأ ةنيدملا لهأ قدو دعم رمعم ىبأ نيرمعماللاقي وبعك ىف يليها لوسر مم ىقنلي

 باحصأ عه رييخ ماعةنيدملا مدقو ةشبملا ىلا ةيناثلاةرجباارجاهو اهدقنعش أ ىف ر

 عادولا ةجحىف ديلا لوسر رعش ق اح ىذلاهنآل يق اليوطأ مع شاعو نيتنيفسلا

 عباسلا عونلا ىف ىلاعت هللا ءاش نا هنايب ىتأيسو هريغابيلال عي ةبظع ةبقتمهذهو

 هحيحصق ملسم ىور ثيداحأ ةعبس جيلا لوسر نع رمعمل ىور تامهبملا ىف

 ديعسةئع ىور ءىطاخالا ركتممال بيلا يف روكذملا ثيدحلا وهو ادحاو اهنم

 شجنلا باب ف بذولا خسن ىف 3 و ةدحوملا مضب ديعس نب رسوب يسملا نبأ

 فيحصتو أطخ وهو ءارلابو ةمحملالاذلا ناكساو نيعلا مضي ىرذعلا ريع

 «بمك نب ىدعهدجىلا ةيسأ راولاو ةلمهملا لادلاو نيعلا حتنب ىودملا هيأوصو

 باب رخ أ ف بذيل ىف روكذم هنع هللا ىضر ( ىباحصلا بيقيعمإلا) ةإ/

 نب بيقيعم وهو | رغصم ةحوتفم ةلمبم نيع مث ةمومضم ميع وغو ةالصلانفيام

 لل ىلع * ةئافلا : دمأ ة+ءلا 1| 0 ا ا ا! ةيطات نأ
 لارجاع من ةيئاثلا ةرجملا شيلا يلا رجاهو ةكم اءدق سا ىبودلا ةميذزاق ىف

 ىضر رمعو ركب وأ هلمعتساو تسع ص هللا لوسر متاخ ىلع ناكو اردب دبش ةنيدملا

 ىلع اقذتا ثرداحأ ةعبس ع 15 لوسر نع هل ىور .لاما ثيب ىلع امنع هللا

 وهو رخ 1و ىمحلا سم نءيهنلا وهو بذبلا ف روك ذملا وهو دحاو ثيدح

 فالخ ىف ةنيدملا ف سنرأ رثب ىف 7 هللا لوسر ملاخ هدب نم طقس ىذلا

 قو نامالك من :اخلا ناكو نيملا نيب ةملكلا تفلتخا طقس نيح _٠رمو نامع

2 
 هلع هلأ يفر ىلع ةفالخ ف نيعبرأ ةنس ىف ليق و نامع ةفالخ رخأ ف ب قيوم

 0 بقع هلو

 ءافلاو ةمجسمملا نيغلأ مق ميملا مضي هنع هلل ىضرأ قادصلا لتغمؤلا هرج



 13 ءامسالا بيذهت

 نبا هركذ قاحصلا ينزملا لثغم نب هللا دبع دلاو وه بذهملا ىف رركت ةددشملا

 نيداجنلا يذوخا وهاذه لثغم ىربطلا رثمج لقد لاق ةباحصلا ىف ربلا دبع
 نام ةنس ليلقب ةكم حنق لبق اباخدي ترأ لبق ةكم قيرطب لفغم قون ىنزالا

 هش هوحر

 رصتخلا فروك ذم ةريرب جوزةمجمملا نيفلارسكو ميما مضي( ثيغم )و
 وع ميعن وبأو هدنم نبا لاق ةريرب جوز بذبملا ىف هرك ذو همساب ةمالا رايخ ىف
 يلومناك ليقو عيطم ىب ىلوم وهربلا دبع نبا لاقو شحج نب دحأ ىأ ىلوم

 ينبىلوم وأ موزخم ىتبىلوم وه لوقي نم لوقىلع ءالولاب ىشيرق وهف موزحم ىببل
 روبشملا حيحصلا مث ةعزخ دسانف دما وبأ اماو شيرق يدع نم مهنال عيطم

 ناك ليقو ةشلاع نع حبحصلا ىف كلذ تبث ةررب قتع لاح أدبع ناك ائيفم نأ

 نع ىراخيلا حبحص فو ًادبع ناك هنأ روهثملاو لس ةياور ىف كلذ ءاجو ارح

 هيلا رظنا ىنأك ثيغم هل لاقي ًادبع ناك ةريرب جوز نا سابع نبأ نع ةمركع

 نوجعت الأ 2 هللا لوسر لاقف هتيهل ىلع ليست هءومدو ىكبي اهفلخ فوططي

 كثلاقهيتعجا زر و ع ىلا لاقذ اًثيفعد ةرارإ ضعت نمو هرث رت تييقم بيع نم

 هل 0 50 ”ي 5 ؟تاوس رد ١
 « هيفىل ةحاحال تلاقمفشأ انأاعا لاقي رءات تلم للإل يسرا
 ماخلا ه ه0 يول ا رح ع و2 8

 بتكلاهذه ىف رركتهنع ىلاعت هللا ى غر يلاحصلا( ةبعش نبةريغملا 0 _ 

 مضلاواه رسكو ميما مضب ةريغلا لاقيقغللا لهأ نم نورخأو تيكسلا نبا لاق

 ىأ نب ةيعش نإ ةريغملا دع وبأ لاقو يسع وبأ لاقيو هلل كوع وبأ وهو ريشأ

 ن م رب وهسه ب رماع هنو رمع نع. بعك نب كلام نب ةحوتفللا د ةلمبملا نيملاب بتعم
 مما كيل و2 هم

 نب روصتم نب نزاوه نب ب نب فيقن وهو هبلم نب ىلق نب فرع نب دهس

 ةلمبلا نيعلاب نالوع سيق نب ةلءبملا دابعلاو ةمجسعملا ءاخلا متفي ةفصخ نب ةمركع

 ىور.قدنخلا ماءإسأ ىناحصلا قوكلا ىغقثلا نان دعنب دعمت رازذ نب رمغم نبأ
 ٠  1هراا عع . [تمالم 1 نختم دل تناوص ل .

 ىراخبلادرفناوةعسأ لعاباماقفتا اًثردح تون النو همس و ب ام اع هللا لوسر نعال



 نابح نب لئاقم ةهجرن ١

 ينزملا ةرقو ةمرخم نب روسملاو ىلهابلا ةمامأ وبأ هنع ىور ناثيدح سلو ثيدحي
 ديدشتب راقعو ةزمحو ةورع ةيالثلا هون مهنمت اعامج نيعباتلا نمو نويباحصلا

 سيرداوبأو لثاو وبأو قورسسمو مزاح ىلا نب سيقو ءار فلالا دعبو فاقلا
 ناكونورخآاو هالومو ةريغلا بئاك داروو ىبعشلاو ريبزلا نب ةورعو ىنالوخلا

 ةءرمأ ةثاهالث نصحا ةريغملا نأ ليق ريثالا نبأ لاق محخلاو ءاهدلاب اقوصوم ةريغلا
 اهحلس يف هلو هنا لوسر , مم ةيبيدحلا ةريغملا دهشو فلا ليقومالسالا ىف

 هلقن مث ةدم ةرصبلا باطخلا نب رمع هالوو فورعم دوهسم نب ةورع مع مالك

 ةماهلا دبشو هلزع مث نامع اهيلعدرقاف رمع لتق ىتح اهيلع لزيرلف ةفوكلا هالوف ابنع
 ناكو دنوابب حتف دوشو ةيسداقلا دبشو كومريلا موي هنيع ت تبعذو مالا حتفو

 لتق دعب ةناثلا لزمعاو اهريغو نادمح حئف دبشو نرقمنب ناهعنلا ةرسسيم ىلع

 اهب فوت ىتح اهيلع لزب ملف ةفوكلا ىلع ةيواعم هلمعتسا مث نيكحلا دبشو نامع

 « ةرصبلا ناويد مضو نم لوأ وهو اولاق نيسخو ىدحا ةنسليقو نيه ةنس

 ىخلبلانابح نب لئاقم ماطسب وبأ وه 6 رسفملا نابح نب لئاقم) ١
 ئور .نيعباتلا بات نم وهو لثاو نب ركب يلوم وهو ءارو ةمجعللا ءاحلاب زارخلا
 يلاو حابر ىأ نب نب ءاطعو سابع نبأ لوم ةمركعو رم نب هللا دبع نب لاس نع

 قيدصلاىبأو ىرصبلا سملاو دهاج و زيزعلا دبع نب رمعو ىسوم ىلأ نب ةدرب

 ىور مهريغو محازم نب كاحضلاو ةدي رب نب هللا ديعو بشوحنب ربو ىجانلا
 كرابملا نب هللا دبعو ىزارلا رفعج وبأو دمحم نب باتعو دئرم نب ةءقلع هنع

 نب حيو دم ن هب نأورم لاق هيلع ءان داو هقيثوت ىلع اوةفتاو مهريغ قئالخو

 و عقترم ع ةترم كاذ مسا , نب نمحرلا دبع لاق ةقث وه نيعم
 بعصموةديربو نسل و لئاقم ةوخأ ةعبرأ مع راسي نب ده! لاقو ث دحلاللاص

 مالسالا ىلا !ةلخ اعدو لباك ىلا بره ناكو الضاف اكسان لتاقم ناكو نابح ونب

 ١ الا لاق
3 



 لما ءاممالا تيذهت

 ابكلم هيلع باستف لباكي قو تناورع نجس ى مايأ كلذو اوملسات

 « اخلاص داجر ناك هنأ كنب ع

 نايلس نب لئاقم وه متاح ىلأ نبا لاق رسفلل 4 ناملسنب لئاقتم) 9
 اق - َآ -_- 3 00 0-0 7 م” 5

 ىور ةدبرب نب اويرهزلاو دهاجتو د كاحمضلا نع يور ريك انلاو ريسفتلا يحاص

 انتدح ةمطاق ىلأ نأ يبسيعو دعملا ن « ىلعو ةرامع نب يمرحو قازرلا دبع هنع

 ناو كاحضلا تام دقن هّشلاو لاق رمحالا دلاخ وبأ انثدح لاق جشالا ديعس وبأ

 لاقق لئاقم ريسنت نع مكو لئسوباتكلا قىوهو ناطرق هل نايلس نب لتاقم

 _لتاقمناك اضيأ ميكو لاقو ريسغتلا ىنعي هنفدا لاق هب متصأام لاقف هيف اورظنتال

 لاقف توريب دجم ىف ساج ناهلس نب لئاقم نأ ىورو اباذك نايلس نبا

 هيلا مق لجرل ىعازوالا لاقف هنع عنأبأ الا شرعلا نود ءىش نع ىنولأ-: ال

 جرخ متةدحا وليا الااهيف تاب اق باويمدنع نكي وراق هيندج نم هثاريمام هلأساف

 لاقواثيش ناملسنب لئاقع نع ىو رأ نأ ىنيجعي ال لينح ن دمحأ لاقو ةادغلاب

 ٠ ىثل سيإ هثيدح نيعم نب ىبحم لاقو هثبدح سانلا كرت ملا نب نمحرلا دبع

 ه ثيدحلا كورتموهمئاح وبأ لاقو

 ورمعوبأليقو دوسالا وأ وه بذوملا ف رركت 4 دوسألا ندادقم) ١55

 دورطم نبي ةماع نبةعيب رنب كلام ةبلعت نيو رغنيدأ دلل ىف قناحصلادبمءوبأ ل يقو

 نب ةبلعث نب ىؤأ نب ءابلا رسك و ةلءهملا لادلا حتنب ريهد نب دعس نب ورع نبأ

 سباف نب نوه ىبأ نبا لاقيو نوه نب ةمجعملا نيشلا حتمي دي رشلا نب كلام

 فاما نب ورمع نب رهب نب دوها نب نيقاا نب ميرد نب ساق لاقيو ساف لاقيو

 دادقملاب ربتشاوةقيق>ورمع نب دادقملا وهو ىباحصلا ىدنكلا ىنارهلا ةعاضق نبا

 فانم دبع نب بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا رجح ىف ناك هنأال دوسالا نبا

 بسالق هانبتق يرهزلا بلاغ نب ى مو ا ع 30 ثا يمد ني هره نس بولد ن ردن نبأ يملا نم ينالك من رة هذ مىمإ | نب نك
 ع١

 1 يافة دكا ب سوفا يقام راعأ هل اليدتكلا دادقملا هللاقيو هيلا



 ءاممالا بيدهم 1,39

 ىنارجي وبق توفي دبع نب دوس الا فلاش ةكم ىلإ مهنم بربق مهيف امد باصأ

 مالسالا ىلا نيقباسانم ةبحصلاو مالسالا مدق وهو يرهز لاقيو ىدنك لاقبو

 اردب يل هللا لوسر عم ديشو ةنيدملا ىلا جاه م . م يلا داع مث ةشبحلا ىلا

 ليقودادقلا يذق هللالوسر عمم ,سراف اردب دبش هنأ تكي مو ماشا رثاسو

 ثيدح لعاقتثااثيدحنوعيرأ ًارنانثا تيل وسرعه ى وراي ااسرافريب زلاناك

 سايعنبأو دوعسنبأو بلاطىبأ نب ىلع ةباحصلانمهنع ىور وثالث إو دحأو

 هنعىورو باهشنب قراطودادشن درودسملاو ىصاعلانب ديهسو ديزي نب بياسلاو

 نب نمر لا دبعو ثراحلا نب ماهو ىدع نب هللا ديبع مهنم نيعباتلا نم قئالخ

 ءاظلاب ةيبظ وبأو ريق نب ريبجو بيبشىبأ نإ نوميمو رماع نب مياسو ىليل ىبأ

 لاجرلا باقر ليعلمجو ةنيدلا نملايمأ ةرشع ىلع فرملاب ىفوتمهريغو ةمجعلا

 وغو نينالثو ثالث ةنس نافع نب نامع ةفالخ ىف ةنيدملاب قوت ليقو ةنيدملا ىلا

 هبقاثمو رمعم تف دبشو رييزلا يلا ىصوأو نامع هيلع ىلصو ةنس نيعبس نبأ

 دوسالا نب دادقلا نم تدهش لاق دوعسم نبا نع ىراخبلا حجم فد ريك

 _ك ىنا . هب هل نوك ! نال أدب
 وعدن وهو ع ىلا

 ىسومل ليثارساونب تلاق كلون ال انأ هلل لوسراب لاقرب مو نيكرشلا لع

 كعم نحو ىغمأ نكل و نودعاق انبه انا الئاقن كبرو ثنأ بهذا مالسلا هيلع

 هللا لوسر لاق لاق ةديرب نع ىذمرنلا فو هللا لور نع ي رسقت اكن

 هللا لوسراي ليق مهبح هنأ ينرهخأو ةعبرأ بحي ىنرمأ لجو زعهللا نأ يقع
 ىذمرتلا لاق ناماسو دادقملاو رذ وبأو انالث كلذ لوت وقي مهنم ىلع لاقف انل ميمس

 زوك دع ميع هرخآ هنع هللا ىغريباحصلا 4 برك ىدعم نب مادقلا 8 5 ءكذم دعو خأ هع وأ ةهاحعلا 4 تك يدعم رب ءادتلا و 5

 عماه ربك زوجي ءابلاامأ ءارلأ ركو فاكلا حتت بوكو طقف نينذالا معسم يف



 لو ءايسالا يبدي
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 وهوةيبرعلاف ناروبشم نابجواههو ءانبلا ىلع اهحتف زوجيو ةفاضالا ىلع نيونثلا

 قددعم '' مادقلا ربشا لوالاو رشب وبأو يبحي وب أو عاسوبأ ليقو ةعرك وبأ

 د و كدك ا | ليسو لع دقو 00

" 

 5 2 هم جدع رز < ! 5

 ةعبس يضع هللا لوسر نع هل ىور صم نكس ماشلا لعأ ىف هدادعتدنك دفو يأ

 دعس نب دشارو ديبع نب حب رشو نادعم نب دلاخ هنع ىور ائيدح نوعبرأو

 ميلسو ىبعشلاو فوعىبأنب نخرلادبعو ةرسيمنب نم-رلا دبعو ريف نب ريبج
 نبا وهو نينامو عبس ةنس ماشلاب فوت مهريغو ىنزوهلا رماع وبأو رماع نبا

 « ةنس نيمو ىدحأ

 هلل لوسر ىدعأ ىذلا رئاكل || ةيردنكسالا يحاص (سفوقلا ) الب

 باتك ىفميعأ وب أو هدنم نبا هرك ذ ةلغبلاو ناريس ابتخأو مهارأ مأةيرام يلع 0

 قرصم نوملسملا حتتف هنمو اينارصن لازامو مسي ل هتاف كلذ ىف اطلع ةباحصلا

 نيميجب ينعي جيرج سقوفملا مساالوك ام نبأ لاق : هنع يلاعت هللا ىضر ربع ةفالخ

 ع ةمومضم اظوأ

 هللادبع وبأ وه جملا نم للحتلا ف روكّذم ىعباتلا هيقنلا  لوحكم 3

 كدرب ْن ناورش نب دنع نب لذاش و ملم أ أ نب ! لاقبو ديزنا لوحكم

 نم ىلاكلاف . ىلذه لاقيو ىلباك لاقي ىقشمدلا يلباكلا ىرسك نب ثوغي نبا

 ىلوم ناك ليقو ..ليذه نم ةأرمال ىلوم ناك هناللبق ىذملاو لباك يبس

 دنعه رادو قشمد نكسي ناكو هتفتعاف شيرق نم أ رمأل هبهوف ىصاع "نب ديعسا

 ةمامأ ابأ أومتسالان نينلثاوو يرادلادتع ابأو كقام نب سنأعيسدحالا وفرط

 ممسو ا عدم نأ أو ليبس نب لدجاأو مغ نب نم را دبعو

 ةدلسوبأو ق رسم 9 ةريغملا بئاك دادووا بلسم ( نبا مهام نيعباتاا ع نم تاعاج

 رعي ال! نا و 2 «را ال وأ 2 ع
 م و رح و لابن 2 وتسأ ( سن و اوبأو ملسوب أو بيكو ري ن رايجو

 ءادردلامأوةرمنب ريثكو جالجللا نب دلاخو نايغس ىلأ نب ة ةسينخو اري ريت نإ هللادبعو

 (مامسألا بيهم و جم 0 (



 هاهمالا بيدهم م 1

 قحسانيدممو نالبي نب دمجو ليوطلاديمحو ىرهزلاهنعىور هاوس قاخو ىرغصلا

 ىعازوالاوراسي ني 22 ىبراحلا للادبعنب ماسو ديز نب ءالعلا نب هللا دبعو

 ن ناوفصو دعش نب ريخو يع ديز نب ةناسأو يراصأ الأ ديعس نب يفر

 ةسينعل ودكم م.سب مرسم وبأ لاقو نوصي ال قئالخو نابوث نب تباثو ورمع

 لوق, الودكم تعمس قاحصا نا لاقو المأ هكردأ ىردأ الو نابغس ىلا نبا

 اهب عدأ مفر صعب تقبع لوحكم نع بيهو وبأ لاقو لعلا بلاط ف ضرالا تفط

 هيلع تيوتحا الأ املع اهب عدأ لف قارعلا تينأ مث يرأ ايف هيلع تيوتحا الا املع
 لوحكم نم هققأ ماشلاب لعأ ام ملاح وبألاقو اهتلب رهف ماشا تيتأ مث ىرأ اف

 ةنس اهب يفوت. قشمد نكس هقيثوت ىلع اوقتتاو الاع اهيقف ناك سنوي نا لاقو

 ه ةثئامو ةرشع ىناك

 هابلا ديدشتو ءارلا مق ةميبر نب هللادبع نب ( رمتملانب روصنم ) 617

 مه ون ديز عيسنيعبانلا ىمبات راك نم وهو وكلا ى ماسلا تاتع وبأ ةحرت لأ

 0 5و ىعشلاو ىعخنلا ىحضلا اأو ىمجش الا مزاح اباو شارح نب سيرو لثاو ابا 5 2 ءحلإ 5 ذأ خخ . هعا لأ

 هنع ىور قثالخو دهاومو ريبج نب ديعسو دمحلا ىلأ ن 0 ؛ لاو ىرهزلاو

 ساسلا تيثأ وهو ىروثلاو دمسو شعالاو نيصحو بويأو ىمدتلا نال

 كلاش نب بيهوو ةديازو ل ئارسأو ريهزو ةنييع ننأو ةيعشو هيف

 همدهزو هتئاقئاو هتاالجو هقيثوت لع ارتفتاو قئالخو ضايع ن ليضفو

 كئدح اذا ىيدلا نبا لاقو ةفركلا لهأ تيثأ روصنم يديد نبا لاق هتدابعو

 هلا لاقو هريغ ديرتال تيدي ثتاالم دقف دقن ريثعلا نب روصتم نع
 5 يياص زن حرت يل 2 3 رر رم يع ثا

 رمتعملا نب روصنم 2 لاقةديأز نع انور :روصنمنم ثيل قت نما ةقوكلاب 5 عك طعما 1 1 : هادنأإ اع 1<

 عقرو نهد ا !عبصأ أذاف لالا كب نآأكو , اهليأ ماقو | . رابع ماس ةئس نيعبرأ



 1 ءاهسالا يبدأ

 همأ هل تلاق دقلو ةبيصمع بدصأ دف لجر تاق هتيأر اذا روصصتم ناكو لاق هيتكش

 تاتق ىبباي كالما تكس داكن ال هتماع ليلا ىكبت كسفنب عئصت ىذلا اذهام

 ىليياملوأ ناك ىلع ءاوأ أ ديزيويأ لآقو ىسفنب تكتعمفياضص ع رعأ 0 تثمأاي لاق اسفن

 روبهتم لا دبع نب دمح| لاق دوجسلا ةرثك نع هينكر ليام روصنم بايث نم

 حدقلا لثم ناكو ةفوكلا للهأ تبنأ نك ةقث ثيدحلأ ىف تبث فوك رمتعلا نأ

 ةرثك نء شمع دق ناكو ءاضقلا ىلع هرك أ احلام الجر ًادبعتم دحأ هيف فلتختال

 هاتف كتلاقو متماق ءاضقلا ىلع هركأ ةدياز لاقوابماقو ةئم نيس ماصو ,اكبلا

 رودصتمكاذ ةيخاي لاقق تلعفام روصنمراد ىف تناك ىتلا ةناوطسالات بأ اي اهتبال

 ع ةثامو نيثالثو نيتنث ةتس يفوت تافف لبللاب ىلصي ناك

 نروصنم نسحلا وبا وه(؛) ىف روكذمانباحصأ نم (هيقنلاروصنم) 4

 0 مامالا ريرشلا ىم.لا ورمع نب ليعايما
 م نب اس

 حقب دُقنم نا نابح دلأو هع ا ىمرىنادصلا (ورم وذم 1589

 نابح نب ىحن نب دهم دج وه طرم هلا رابغ ىف طيسولاو بذهلا ىف روك ذم ءاحلا

 لل 0 دعانأ لاذلابو فاقلإ سكب ذقام وهو ىلعالا هداج ذقنم نبأ
 سل

 ةيطغ
 2 هدر

 م ادا ٌْك رآ لأ ءاحالإ رى اذأم ..1
 اعراتعملا راجدملا نب لرام نأ نع 2 نإ هر“ نب لوذبع نب هاف ادب

 يفاب يلا ةيسنلاب هتدرت طبو هفيرات يف ىراخبلا هركذ ىندملا ىاحصلا ىنزاملا

 طعالادبعا.ثدحدي ولاني شايعنبالاقىراخبلا لاق فام وه لاقف هفعرات مجا ر

 الو ةراجتلا عدبالز رولكع تخز انو هنا 3 ترمس ال5 هس ةعأ هكر ا آو ىف ةمآ هئباصأ

 5 هو ىلا سلا
 ةعاسلك قدتأو ة ةيالخ لد الز 8 اذا لاف 7 ىنال كلذ ركذف نب

 رخد نيح نامع نءعز ىف ناكو ةلس ةناهو نين رات ضاعو لاي تن د رابخخاب نايل 2 ا 033 ةثاعو نيالث شاعو لال ثا“ املا ايزدخأ

 ىاعج مالسأاهياعىتلان'لوقيو هذربق ةلومرلبل هلدأ ىلا ريصيةقوسلاىف عاتب سأنلا

 كلذك تايوقوتلا لوصالا د - يف وهو ةلك هيام ردق لصالابضاب انه (0)



 ءامسالا بيدطهم لل

 ةثالثرابخلاط رش زاوج ىف انباصصأ هدمتعا ىذلا وه ثيدحلا اذهو اثالث رابخلاب

 «اذقنم كردي ىبحي نب دم نال لسرم هنأ الا ديج هدانساو مايأ

 يف بذبملا ف روكذمهنعىلاعتّثاىضر ىناحصلا (ةيمأ ىبأ نيرجابملا)

 طلغ وهو ةيمأ نب رجاهلا بذبملا ىف مقو هنكل موصخلا ىف ىضاقلالعامباب رخآ

 ىبأ ثنب دنه اهمسأو نينمؤملا مأ ةهاس مأ وخأ وهو ةيمأ ىلأ نب رجاهملا هباوصو
 ةفيذح روبشملا حيحصلاو ماشه لاقيو لبس لاقيو ةفيذح ةيمأ ىلأ مساو ةيمأ

 نبدطلا دبع نب ةريغلا نب ةيمأ ىنأ نب رجاهملا وهو اهموب ال ةءاس مأ وخأ رجابملاو
 هايمو تلم ىبلاههركف ديلولا همسا ناك ىناحصلاوزحلا ىشي رقلا موزخمنبو رم

 ةدنك تاقدص ىلع هلمعتسا ميزهلاب ىريملا لالك دبع نب ثراحلا ىلا هلسرأورجابلا

 نميلاب نملاتقىلاهنعهللا ىضرركبوب |هثعبفاهيلا سي لو يعل لوسر ىفوتف فدصلاو

 حتف ىذلاوهو هنعشا ىضرركب وا هب رماامىاراسفهلمج فار اس غرف أذا نيدت رثا نم

 نيدترملا لاتق ىف هلو ىراصنالا ديبل ن دايز عم تومرضح ريجنلا نصح

 « ةريثك راث ] نميلاب
 نب فقن) نب رجابملا وه هنع هللا ضر ىاحصلا 4 ذقن نا رجابلا] اا

 ىؤأ نب بدك نب ةره نب مق نب دعس نب باك نب رم نب ناعدج نب ريمخ
 هيأ مع ةيلهاجلا يف مركلاب روبشملا ناعدج نب هللا دبع ناكو ىميتلا يثيرقلا

 فاخ ذقن مساو ور رجاهملا مسا نأ ليئورحابم نب ديزي نب دم دج وهو

 نوك رشا هذخأ ةرجهادارأ امل هنالرجابا هل لبق انا نابقا ًاذهنقو ارجابم نآوي

 تع هلل لوسر لاقف ادم يلع هللا لور ىلع مدقو مهنم بره مث هوبطق

 هنع ىور.ابم فوتو ةرسعبلا نكسو ةكم حتف موي لسأ هنأ لبقو اقح رجابملا اذه

 ةطرشلا ىلوو .ناساسوب !ا.هنيب ةلسرفهنع ىرمعبلا نسحلا ةياور امأ و ناساس وبأ

 « فال[ ةعرأ هل ضرفو نامعل

 فاكلاو ءابلا حتتفب تاركبلا ىلومىرصبلا دامت وبأ (دلخت نبرجابملا) ١/؟



 17/ ءامسالا بيدهم

 هنع ىور نيعباتلا ىعبات نم م وهو فخلا حسم باب لوأ ىف رصتخما ىف روك ذم

 لاقنيايتشساابويأ هع ىور سم وبأو ةيلاعلا وبَأو ةركب ىنأ نب نمحرلا دبع

 لاقف ةليدج ىنأ نب فوعو ديجملا دبع نب باهولا دبعو ةركب ىنأ لآل يلود نع

 بيهوو ديز نب دامحو ءاذملا دلاخو دلت وبأ وه نيعم نبا لاق دلاخ ىنأ نع

 نقثملب سيلو كاذب سيل ثيدحلا نيل لاقف هنع ىلأ تلأس متاح ىنأ نبأ لاق

 « هئيدح بنكي خوش
 ىلوم وه هنع هللا ىفر ىناحصلا ميجلا حتقو ميلا رسكي ( عجبم )11/7

 مهس هاتأ ردب موي نيملسملا نم ليتق لوأوهو هنع يلاعت هللا ضر باطخلانب رمع

 لاق هنأ سابع نبا نع اولقنو نميلا لهأ نم وهو هلتقف نيفصعلا نيب وهو برغ

 ىلوخ نبسوأو ناوزغ نب ةبتعو راعو بابخو بيبصو لالب فو هيف لزن

 ىثملاو ةادفلاب مهر نوعدي نذلا درطتالو ىلات هلوق ةريبف ىنأ نن رماعو

 <« هبحو نوديري

 قارس لاقيو راس نب ماظ ةرفصبأ مساو( ةرغص يىلأنب باهملاط 4
 ءاربلاو ةرمسو ورمع نياورمع نأ عميس ىعبات وهو ىدسالا ديعس وبأ حبص نبأ

 ىعيبسأا قاحسإوبأ لاف برح و كليسو فيس نا رو ىعيبسلا هلع ىورو

 ىضر باطلا نب رمع باهملا كردأ دعس نا لاقو بابملا نم لضفأ اريمأ تيأرام

 نينامكوث الث ةئس ذورلاورع تامو ناسارخ ىلووائيش هنع وري ملو هنع ىلاعت هل

 ركذو باهل نب ديزي هنباناسارخ لعفلختساو ناور» نب كالا دبع ةفالخ ىف

 باهملا ناك فرامل ىف ةبينق نبأ لاقو ةكم حتتف ماع هدلوم نأ ةمثيخ يأ نأ

 ةوقدب تناك نمالا اهذع اباهأ ءالجا دعب ةارشلا نم ةرصبلا ىهحو سانلا عجشأ
 ناسارخ ىلاو ىقتبو بذكلاب الأ باعي نكي ملو لاق بلبملا ةرصب ىمست ىعف

 « تام 5 نينس سه

 ىسوم دع وبأ وه رصتحلا يف رركت ىزافللا مامإ # ةبقع ن ىسومإلا



 مالسلا هيلعىبنلا نارمع نب ىسوم ةمجرن 002084
 ىعبات وهو ماوعلا نب رعب ؛نأا ل 1 يلوم ىأ دا ىدسالا شايع ىفأ َى ةيقعوبا

 ةيباسصلادلاخ تدني دلاخ أ سودعس نب لبسو كلام نب سناو رم نا كردأ

 ىب ةزدحو امناسو رائيد ْئ هللادبعو اهنانو اييركو رخا زل اباو صاقو ن ةمقلعو

 ةبعشو نانايغسااو كلامو رج نبارىراصنالا يد ةنع ىور نب رخآو رم نبأ

 كرابملا نباو ىدرو رادلاو دانزلا أ نباو ةيواعم نب ريهزونامرط نب ميهارباو
 ىزاغملا ذخأت نمع كلام لبق مو يراخبلا هك ىور هقيثوت لعاوتنتاو قئالغو
 ىفو اندنع ىزاغملا حصأ اهئاف ةبقع نب ىمر» ملاصلا خيشلا ىزافع ميل لاق
 ء ةئامو نيمبرأو ىدحا ةنس ةبقع نبأ تام ةقيلخ لاق ةقثهناف ةياور

 هلأ ين وش ٍيَتْكلا هله ىف ررحت 0 ىنلا (نارمت نيىمومإل اك لإ 1 2 . 7 ىناشلا 1 8 2

 ىتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصأ ىنا ىموءاي)ىلاعت للا لاق همياكو هيفصو هلوسرو
 مى 5 لك نم را ف” اتكد نو اذلا نم نكو كنبتأ ام دل ىمالكبو

 لع نأ رم لاو ميهاربا 1 آو احونو مدأ قاس ثا 0 لاقو تاب لإ

 (نيفتللا ىرك ذو ًاءايضو ناقر ”انورامو ىسوم 0م ا اقو او) ىلاعأ لاقو ( نمااملا

 نأ وُ !اهلهال لاقف اران ى ىسوم ثددح انأ لهو ىلاعت لاقو

 بناج نم سنا لهأب راسو لح ديل قسوم ىف أف ىلاعت لاقو 0 8 أرأن

 نيذلاك او وأ و الل ىلاعت لاقو ةروسلا لو | نم ابلبق اهو تاب كي أران روطلا

 ميركتو هلضف ىف تايآلاو(ا جو هللا دنع ناكو اولق امم هللا ءأر ريف ىسوم اوذأ

 تسأأو

 هلضق ُْق ةديدملا ثرداح ل امأ و.ةمولعم همراكم ع اوناو هيأ 26 ءانثلاو ىلاعت شا

 ىذوأ دق ىسومّهلامحري لاف ّتتمهْلا لوسر نا نيحيحصلا ىفف ةرووشم ةريثكف

 ريره ىلأ نع نيحبحصلا فو ريصف اذه نم رثك اب نأ ة

 اذاف قيفي ن 00 لوأ نك اف نوقدصب سانا ناف يسوم ىلع ىنوريخم ال لاق

 ىثتسأ نميناك م | قافاق قوص نعي ف ناكأ يردأ القش رعلا بنا شطاب ىسموع

 نأ لءتصحيف نيقواجلا لضفأ مالسأا هي مل 85 انيبت نال لواتم ثيدحلا اذهو ىلاعت هلا



 هلاقنوكي نأ لو مدأ ها دلو ديس نأ رعايا لصفأ نأ مسيذأ لاقالكلا اذه

 ىعهالازأ لمت وة. ةفلاوةم رمل أىلا يدب ريب ن عاى : نوكينأ لمتحو اهضاوت

 2 "م وأ البلا 5 وما

 ءاين الأ نسب اهو .الدل وقى هل وهنةسجلا ةيوالا لهوا اع رخأرو وهي
2 

6 
37 0 

 ىر رداد هس يف أ نعدوك و أ هلم نيحيح هلأ قو
 ناساع تا يح نو ريح يدم فأأ قو

 كه ليقف قفالادسا مد 5 اداوسث بأ رفممألا ىلع ُتض ءلاق يلي ىنلا

عب ىرسأ 3 هلأ رد يسب لوس ر نأ نيحيحصلا ىفو
 2005 راما أةءامسلا ق ىموم ل

هتمأىلعو هيلع ىلاعن هللا ضرف زيح حيت ُُكأ لوسرأ
 انأةيلو 0 لس ةالص نيد 

21 1 
: 

هج ىتحاللوقي لا زام نينختلاقا لأ. تفجرت
 4. ا هاو رز أ نيديحصلا فو. أدمابأ 

 ريس دصلأ قو ةونشلاجر عفت اك دمج لاول وط مدأ وه لاقت ىنوف فصو ع

هروقرزالاىداوب رع نيح يملا لوسرنأ
 راقناى أ ب لاقةني دما ودكم ني مضو* و

ةييلالاب ىلاعت نا ىلا راؤد هلو ةيزعاا ند اطب اهومومىلا
 ل ةيعيصأ اهضاوةباور قو 

 مهب ةباحلاوة لي موطخ رح أ لمج ىلع ةياور ىفو ةيبلتاا ىلاعتالا راؤج هلهيئذأ

 نأ رع 7 ىموم وه سنا رعلا 4 انك ىف ىل مثلا قاحسإ وب ألات فيآلاةمجعملا ءاخخلأ

 3 ارنأ نب قاحسإ يال 5
 ىلات و ع ملم ف وا نب قاحسإ نب بودعي نع ىو ن تماف نإ ريصإ نبأ

 د رثاتأم ال رخ سا <رادلا له لاق لأق ةنس ني:الثو أعيسو ةثام قو:نيح نارمعرمج

 صضرالا .' نأ رح مالو ىذلا فسوب بحأ ص لوالإ روم نوعر 0 وهو دياولا نبا

 فوتورخآ رابج هده كلف تام مث مسي نأىب او رايجدمب كلم هيدي ىلع لسأو

 يديأ تع مهوةيرذ | مهأثتو اورثك دقر رمع ليارسأ وثب تماقأو فصول

 ميعارب او قحساو بوقعإيو فسوب نك ىذلا مهللد نم أباقب ىلع متو ةقاايعلا

 ا هثمب ىذلا ىمسوم نوعرف نأك ىتح نيكسمتم ممل هوعرش سو ميدلع للا يىلص

 فارع لو ءأ هلو هلم ايلق ىس أ الو هنعاتعأ 3 ةنعارفلا ىف نكي و هيلا يلاعت

 ميطحر مهديعتيو مهذم نأكو ليئارشا ىنبل ةكلم أوسأ الو هنم كللا

الو ةنس ةنام عبرأ ميق شاعو الوخو امدهح
 نوعرذ عم هل ىرج يحوم دلو 



 نونلا فرح لنفي

 درواملذ بقرتي افئاخ جررخمل ىطبقلا لثق ربك الف هباتك ىف هب ىلاعت هللا ربخأام

 انلذ هب ىلاعت هللا ربخأاك هتنبج وزنو ىرجام بيعش مم كانه هل يرج نيدم ءام

 نع حمبحصلا ىف كقذ تدث نينسرشع نيلجالا لك | ؤهو لجالا يسوم يفق
 ىف هب هللا ريخأام هل ىرل اران روطلا بناج نم سن اف هلهأب راس سابع نبأ

 مالك عمس نيح نم عاتمتسالل ةأرما ىموم برقي ل نيرسفملا ضعب لاق هباتك

 تايآ مست ىموم انت أ دقلو ىلاعت هللا لوق ف نورسنملا لاقو نيلاعلا بر

 مدلاو عدافضااو لمقلاو دارملاو نافوطلاو ءاضببلا ديااو اصعلا ىه اولاق تاني

 ةثام فوت نيح مالسلا هيلع يبسو» رمع ناكو ىبلمثلا لاق رحبلا قافو ةسمطلاو

 ْ ش « ةنس نيرشعو

 هنعنيذخ : ةلاوى مئاشتاباحصأ أدحأ ميلا # دوراجلا ىبأ نب ىسوم إل ااا

 لاتداولا 00 < قاحسا وبأ خ ا

 ناك ولقب كلان مهريغوىلامالا باتكو ثيردحلا ىمفاشلا نع ىور.ايكم ناكو

 لا ههريمفاشلا يهذم لع ةكع ىتغب

 )١١( ةضورلا ف ه5 ذررك مت نيفنصلا انباصصأ نمر عاط ن قئوملا 0! 00

 بابيف بيلا فرو 700 عب ىلاعت ثا يدرى داحصلا 1 ىدعطأ ةغبأتلا ١3/0 ١

 نب سدك ننن احليقو سيق نب لل ديع ليقو ٌّنا دنع نب سيق ةمضأو راغلا ةاكز

 ىرماعلا ةمصعص نب رعاعنب ةعير نإ بك نب ةدعج نب ةعيبر نب صدع نبورمم

 نيروبثم ا ءارعشلا نم وهو كلذ ريغ هيف ليقو هبسن ىف روشالا وه اذه ىدمملا

 ىدمطلا وه بذهلا ىف ىذلا اذهوتغبانلا لا ةمدح !اوركل لاق هب ةعامج ءارعشلا ىفو

 شاع لبق اليو أ || رم مالسالاو ةياهاجلا ىف شاع نب ١ رمعأا ن هَ ناكو ىاحصلا

 تامؤ ةنس نممب ر أو نيتثام شاع فرامللا ف ةيددك نبا لاقو ةئلع نيناعو ةلام

 انيدياب ىلا خسنلا ق رس رادقم صاب ادد )00(



 رخل ءامسالا بيدهم

 نيعبسو ثالم ةنس رييزلا نبا فوتو ريبزلا نبا مايأ ىلا شاعو اولاق ناهبمعاب

 وهاك رث 3 * ةيلهاملا َْى رعشلا لاق هن ال ةغبانلا هل لبق امنا هريغو رملا دبع نبأ لاف

1 1 
 ولف ةغ ةغبأ ذلأ هل ليقف هلاقف دعي هيف خبن م ةنس نيثالث 1

يصق هلو رانلاو ةنحلاو ءازجلاو ثعبلا تابلا وديحوتلا نم
 اهلوأ ةد

 اهلظ هسفنن ابلقي ل نم هل كي رشال ثدجلا

 رانلاو ةنجلاو ءازجلاو ثعبلاب رارقالاو ديحوتاا لئالد نم بورض هيفو

 بيبح نب سنوي هححص دقو اولاق تلصلا ىنلأ نب ةيمال رمشلا اذه نا لبقو

 ىلع دفو .ىدمملا ةقبانال شنخالا نايلس نب لعو مالس نب دهحو ةيدارلا دامحو

 ايفو ةيئارلا هتديبعت ءدئنأو لسا ع ى دل

 ريل ةرجلاع ا!اتك وازيو 2 ىدملاب ءاجذا هللا لوسر تينأ
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 هبورضةيلهالا ىف هرعش ىفو

 5 ل ء 5 5 هيأ 5

 ينايذلاةةبانلا ند نمسا ىدعملا ةهباتلااذهو. ع ىلا نَم ةغبانلا قكورر

 « اليوط هدعل ىذدمملا رم 3 ىنايبذلا تامو

 بل نب ب دنجن ةيجانوهو مجخلاونونل ابهنعشا ىفرو احصلأ ؛ةيجانإ) 0

 ورم نب مراهم رمعب نر يش نب بدنج نب ةيجان ليقو بدنج نب بعث 5 نب ةيجان ليقو

 0 هللا لوسر ندب ب حاضص ىحل مالا ده أ نب نامالس نب نزامنب ميسو ةلثأو نبأ

 ناوك ذ ةمسأ ناك لق نآأوضرلا ةعيبو ةيبدحلا درشو 09 دل لها ف دودعم

 لمعجو ةيواعم ةفالح قف فوت شر 5 نم م ذا ةيجان حملي 5 1 هه شن! لوسر 8 ر هأيسف

 قلطصملا ىعازلا ثراحلا نا ةيحات ندبلا بحاص ةدلسع ق ليئح ْن لجأ

 -« روبشملا وه لوالاو

 رو دم هوجولأ بادصأ انباحصأ نم نيملا مقل ا( ىرمعلا رصانإ املأ

 (١)وه ىرمعلا رصان فيرشلاب رهعشاو قالطلا ىف رودلا ةلئسم يفةضورلا.ف

 دجتوبأ وق تايدلالوأ 9 بذيملاف روك ذم ىهب دا غريج نب مفان) ارا

 نب فأنم ديع ع نا لفوت نب ىقىدع نب معطم ن 1 ريج ن ! عفان ا دبع وبا لاثايو

 سئس ااا ا لا ا ا

 نيرطس رادقم انيدباي ىلا خينلا يف كورم ضايب انه )١(

 (ءامسالا بيذت ١ جلت م)



 رييزلاو بلاط ىنأ نب يلع عمسلضافلا مامالا ىعباتلاىندملا ىلفوتلا ىشي رقلا ىمق

 ىمماعلا ىلأ نب نايثعو ةريرهابأو سايعنب او بلطملا دبعني سابعلاو ماوعلا نبأ

 نم مهريغو جيدخ نب عفارو هللا دبع نب ريرجو دعس نب لبسو حيرش ابأو

 ىرهز اورانيدنب ورمجو رييزلانب ةورع هنعىىور .نيعبأتلا نم ةعامجو ةباصصأا

 لزم نورخآ قئالخو ةديرب نب هللا دبعو ناسيك نب لاصو ىرعقلا ديعسو

 « نيعسأو عسل ةنس ىفوت هتاالجو هقيلوت ىلع اوقفتأو نيعباتلا

 يناحصلا ماللاو فاكلا حتشب ةداك نب #« ثراحلا نب منا 8# ؤرثا#

 ىف مالكلا ىفوتسنسو ةيمس ابمأو همال ةركب ىلأ وخأ ىنقئلاشاد بعربأ

 ىلع انززلاب دوبشلا ةعبرالادحأ وه أذه عفانو ةركب ىأ عيفت هيخأ ةعرت ىف هبسأ

 اهبمالامهوخأ وهو هيبأ نب دايزو نيوبال ناوخاايعو ةركب وب أو مفان مهو ةريغللا

 دح لو تبثي لف انزلا ةقيقحي ةدابشلاب مزج مل دايز نكل دبعم نب لبش عبارلاو

 هرصاح نيح فئاطلاب اذه عفان ناكوةيالثلا هنع ىلاعت هلا ىضر رمم دلجو ةريفلأ

 خل رح وهف مهديبعنم اناتأ نمىدانف ايدانم مالسلا هيلع ىنلا رماف جي ىبنلا

 أد اي ىتو ةرصبلا مقان ن يكسو ايهةتعاف ةركب وبأ هوخأو عفان

 « ةرسمبلاب ليخلا ينتقأ نم لوأ وهو ةبرجأ ةرشع رمع

 باب 9 جحلا ق رمت قروك دموباحصلا(ثراملا دبعنإ عفان 8/١

 ةلابج نب ثراحلاديع ْن / مقال وههعيب زوجلام باب رب ا ىف بدها فور مالنا ءأ رح

 مويا لسأ ليق ةباحصلا ءالضف نم ناك ىعازخلا ريم نب اهرم كو 2 تسب

 ءاطلأو دكه ىف ةاغ هللأ ىكر باطخلا نار 0000 أو ةطخ ماقأ و معلا فئاطلا ميس اع 3 كا ع

 ليئطلا وبأ هنع ىور ا ىنلا نع ةياور هلو تيقثو شارك تاداساإ هوفر

 ىدقاولا ركنأو ماللابو ةيجعملا ءالا مهل ليخو نمحرلا كيع نب ماع وبأو

 اعفاذ رمأ رم نأ بذيملا َْق هلوقو ياحص هنأ رووهشمللاو ىعبات وه لاق ردثيحص



 لفل مقان همسا نم

 هرك ذ اهيلع هل الماع ناك نيح كلذ هرمأ ىنمي نجسال ةكع راد ءارشب

 ع هريغو يفر زآلإ

 نب مفانشادبع وبأ ليقونجرلادبعوبا ليقون حلا وبأ ليقوم روبأ ريأوعتلا رقئاملع

 اهبقوثوةنيدلانطوتمأو ناهبصانمدلمأ ىلدملامالوم ىئيللا معلا أ نب نمحرلا دبع

 نبّللا دبع نب رماع نع اذه عفان ىور مئاح أ نبا لاق ةثامو نيتسو مسن ةنسس

 رفمج نب ليعامسأ هنع ىور رمع نبا يلوم مفانو مساقلا نب نمحرلا دبعو رييزلا

 لباح نب دمحا لاق ميرم ىأ نباو ىنعقلاو ىعمصالاو نولاق ىنثم نب ىسيعو

 لاقوذقث وه نيعم نب ىحي لاقو ءىشب ثيدحلا ف سيلو نآرقلا هنع ْذْخْؤِب ناك

 « ثيدحلا اص قودص وه مئاحوبأ

 نب عفان وه ةقباسملا لوأ ىف رصتحلا ىف روكذم 4 مفان ينأ نيمفان ) 5

 ةريرهىفأ نع ىور ىعبات وهو دمحا ىبأ ىلو» ةرركال ىازلاب زازبلا مفان ينأ

 « ةقث وه نيعم نب ىبحي لاق بيوذ ىنأ نبا هنع ىور راسب نب لقعمو

 مقانشأ دبع وب أوه بذهلاو رصتحلا يف رركت ( رمعنبا يلوم عفان ) /

 لقر روباسين خيرات ىف للادبع وبأ الا نيلوقلا رك ذسواك نيلاقيو زمرهناا

 نب ريزعلا دبع لاقو روباسين ىس نم وه دياولا نب نسحلاو ىراخبلا لاق ماحلا

 ىم نم ليقو رمع نبا ءارتشاف ريغصوهو يم ناسأرخ ىس نم وه داور ينأ

 ف للا دبع وبأ «اخلا اهركذ اذك روباسين ىهو رهش ناريا ىسنم ليقو لباك

 وهو ناقلاطلا لايج ىس ند ليقو برعلا ىس نم ليقو هيراث لوأ نم مضأ وع

 مفارو ةبابل ابأو ىردخلا ديعس ايأو ةريرهابأو رم نأ هديس عمس ليلج ىعبات

 نم قل اا معمل و مولع ىلاعت ا يفر دوعم ثنب مي رلاو ةكاعو جيدخ نب



 ددبع نب ريكب ونالجع نب دمحو ةئيبع نب ىجملاو ىعيبسلا قاحسإ وبأ هنع ىرر

 هشاديبعو بوبأوناسيك نب ملاصو قرش زااو ىراصنالا يو جشالا نب 5

 4 ل مل هَ . ع ءرآ
 .نبأوةيقع نب يمومونأ ربع نب نوءيعو ليواعلا ليد»و هللا لع ةوحارو ره نبا

 كقامو ىعازوالاو جيرج نبا مهريغ نمو نويعبان مهلك ءالؤهو شعالاو نوع
 وشب ركب وبأو رمخو هللا دبع هوئبو بيوذ ىبأ نباو ديبع نب سلوبو ثللاو

 هقيئوت لع اودمجأو نوصحبال قئالخو نامع نب كاحضلاو ىلبل ىبأ نباو مفا

 :اذا كلام لاقو رمع نبا نع عفان نع كلام دين اسالا حصأ ىراخبلا لاق هتلالجو

 .ّللاديبع لاقو هريغ نم هعمسأال نأ ىلابأال رمع نبأ نع اثيدح مفان نم تعمس

 عفان تيدح نم قثوأ ثيدح يأ ةذيبع نبأ لاقو عفانب انيلع هلا نم دقل رمع نبا
 ناكو لاك نكسلا مهي رصم ىلإ اهقان زيزعلا ديع نب رمع ثعب دعس نبا لاق

 لين نب دهعأو مهمل لاقو 3 و رع ع دلع مييعع ديس ةليدملاب تام تا ءدحلا ريثك دن ا

 .هللادببع مثبويأ مث كلام عفان باحصأ تأ ىئاسذلا لاقو نيرشع ةنس تام
 ىسومو ناسك نباص مث نوع نبا مث ديعس نب يد“ مث عفان نب رم مث رم نبا

 إف م ةبقع نبأ .نأ مقان قوز ريسلا باتك ىف بذيل ف هلوقو مهماقيط لع هباحصأ
 همتأ ل

 ذل رمد رت ذ ةناف بذهملا بحاص ل ركب. أع اذه قاطصلإا ىن ىلع راغ ذأ ى ا -

 .هاوراذكهمالسلا هيلع يىبنلا عارم نبا نع مقان ن 0 لصتم حيحص وذو يرت .3

 ءامهيحيحص يف ىلمو ىراخيلا ةلصتم

 وهو مرحلا حاكذ قحاكتلا ىف رصتحلا ىف روكذم 4 بهو نإ هيلا ١84

 نب رادلا دبع نب نامع نب ىزملا دبع نب ةحلط ىبأ نب نامع نب بهو نب هيبن '
 .ىلومابك وةيننملا نب دعو نامع نب نابأ ممس ىبجحلا ىردبعلا ىشيرقلا ىمق

 املا اعالإا مو نو يعارنإ ىل هع
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 فيعوزامللا دعو الاد .عدونب و رم لب ىلوم مفان ماعلا ىلا نب رب كيصش 1

 قوتدعس نبالاق دانزلا وبأ أولالعيبأنيديعسو ,وموم نب ب بوبأوهيبلولب زيزعلا



 1 ىمدقلا رصن ةججرن
 هل ىئورر لراس هثيداحأ ثيدحلا ليلق هن هش ةقن ناكو لاق كيزت نب دياولا ةنق قف

 « هحيحص ىف سم

 نونلا حف وه ةمينغلا مسق ىف بذبملا ف روك ذم ؛ ىرورحلا | ةدجم و 985 رض 8 1

 « جيراوملا سؤرنم ىجراخلا ىرورحلا ىفنحلا رماع نب ةدجم وهو

 بذهلا ىف روكذم يبا دادجأ دحا# نائدع نب دعم رازن ١ ١

 « ةمجعم ىاز مث نونلا رسكب وه لَم ىلا بسن ىف ةضورلاو

 ميهاربا نب رصنحتفلا وبأوهةضورلا فرركتدهازلا# ىمدقمارصنإللل ١

 وبأ ظفاحلا لاق هتليشفو هتلالج ىلع عمجلا دهازلا ماعالا ىقشمدلا مث ىسدقللا

 هكردأ نمم ةعاج انكردأر صن خبشلا ةافو ترخأت هللا همحر ركاسع نب مساقلأ
 عمسو هيقفلا ينورزاكلا ناي نب دم هللا دبع ىبأ دنع هقفت دق نأكو هب هقفتو

 اهب ماقاف روص ىنأ مث مث ةدف سدقلا تيب للعلا سردو اهريغو قشمدب ثيدحلا

 قشمدىلالقتنا مث ةضفارلا نم اهب هل نينلاخلا ةرثك عم اهب معلا رشني نينس رشه

 قى دعا نم ةدحاو ةقيرط لبع ىتنيو هقثلا سردبو ثدحمي نينس ميس |هب ماقاف

 نيطالسلا بنج وفشقتلا ن نم فلسلا جابنم يلع ىرجلاو اياندلا نم هزغالاو ايندلا

 هيلأن سابأنب تناكدل ض رادلغ نم هيلا لصت امم رعسإلاب ءازمحالاو عمطلا ن صفرو

 ريخلا لمع ىف ةقرغتسم أباك هئاقوأ تناكو ايش دحأ نم لبقي الو هناتقب اه اهنم

 لاق معلا لهأ ضعب نع ىكحو ظفاحلا لاق لمع حالص ىف اماو لع رشن ىف امأ

 نأ أ غبن تبحصف قارعلا تمدق مث ناسارم ىلاعملا ابأ نيمرحلا ماءأ تبحص

 تدق مث ىلاعلا ىبأ ةقيرط نم لضفأ يدنع هتقيرط ثناكو ىزاريشلا قاحسإ
 اهيمج امهتقيرط نم نسحأ هتقيرط تناكف ىمدقللا رممن حتفلا ابأهيقفلا تيأرف ماشلا

 ىرارلا لاف قش موا لإ لاق ملي ةلام م رع رأو نيمست ةنع 3 رمل نم م مسأتلا ءاثالثاا موي مي يفوت
 أولاح سانلا نال برأ برق يأ هئفد انكم ف ربظلا ةاللص فعن هتزانع انح أ

 لاق الشم ةرانح اورف ل مهنأ نويقثمدلا وذ نيرئاوتم قلخلا ناكو ةئسو و انني



 ءاممالا بيذهت الل

 هناما رك“ نم ظفاحلا ركذو ةمتخ نيرشع ةليل لك ءرقت لايل عبس ريق لع انقأو

 ىضرءادردلا ىبأ و ةيواعم ريق بن# ريغصلا بايب ءريقو تلق ة ةسدقن اله دهزو
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 ءاعدلا باجتسي نولوقي خويشلا انعمسو هدنءءاعدلاو هترايز سانلا رثكي مبنع هلأ 1.11 ع

 نم ىدنعف هريغو بهذملاف ةريثك تائزصم هلو ه هنع 5 ىغر تيسلا مري هقنع

 يضاقلا نع ىرابن ايلإ نبا در ع ةدهمس ةجقلا كرات ىلع ةدحلا باتك هتانئصم

 فاسملا رصن خرشلا نع ىوقأا دبعنب ده نب ٌتارممت 3 يفأ نع يناتسرمأأ

 قلع ةئيه ىلع وهو ادلجم رشع ةعضب وحن بهذملاف ىقشددلا باجتالا باتك و

 بهذملاف بي ذهنلاباةكو اريثك هنملقنيوهوذحوذحو ى ريطلاي يطل ىبأ ىضانلا

 ميلس حتا ىبأ هخيشوذح هيفوذحم رصتخمرل_# ىفاكلا بانك وتادلجع رشع 2

 هدنع حجارلاب جري ب نيبجو الونيلوف هيفرك ذي الو ةيافكلا باتك ىف ىزارلا

 ىلا زقلا هيحصو ةريثكلا ءازجالاو ىلامالا هلو ٍبةكلا نما ذريغالو سنافن هيفو

 لوطي عرولا ىف ةيبجع تاياكح هلو ادهزتم قشمد ىلازغلا مدق نيح هب اكربتم

 ءاهرك ذب باتكلا

 رى 575 أرفاك رذدب موب لتق ى ىذلا ةيحعملا داضااب#ثر راخلا ؛ نإ رضنلا] 1١85

 ةدلك نب ةبقلع نب ثراحلا نب رضالا وه بذيلاو رصتخحلا نم ريسلا باتك ف

 رد موي رمأ ىردرعلا ىشبرفلا ىصق نيرادلأ دق نس فائيدع 0 فاكلا حتفب

 ريسلاو ىزاغملالهأ معأو 7-2 هللالوسر رماب بلاط ىأن ب ىلع هلتق ارفاك لتقو

 اوني مالسالا ىذالا ديدشناك هنال لاق ةامتاو ارفاك رد مو لق هنأىل

 ع ايل نم د ا أ هق داتق هت كللأق
 نم هزوهسم انا 08 سوا

 قرم لدف لحفلاوابم وق وع نم ةييجونص تنالو د_هعأ

 قنعأ ظرغلا وهو ىنقلا نم اكرو تننموادل ريض نك ا هاملا اعلا ضو ملأ م اهدي« ::ىينل ْو'اكاو

 وبأو هدم نبأ أمأو ينأوصلا وهأر 0 ردن مولا هل نمد د ىذلأ أذعو

 يالا
 ميتا ةمقلع نب داك ةيسن ف الاثإ اي | ايههدحأ نيشدحاف ن ريطخغ ةيقأ اأطلخف ف يونارفص



 لنفو ليمش نب رضنلا

 قئالخو ىلكسلا نباو راكب نب ريبزلا هركذ اذكع ةدلك نب ةمقاع وع اعاو

 عم اتينح ثراحلا نب رشضنلا دبش الاقامهما يناثلاو نغلا اذه لهأ نم نوصتأل
 ءىلأ 1( هلك 00000 ا ءايعا و دلا عملا 1 1 لاوس ب
 نك ىلا هنللد ؛اورعو هما ولأ ن لظاو لا عز طغاو هى نسضأ ىلإ كاذ ! ه عم ةمأ ذأأ ٠م اضادم نك ه أ لإ ءيفيذم داطعصاأفق لع منلا

 الوأ هانز دام ع ا وعمجا دق ىزاغلاو أ لها عاجاب طاغ اذهو واحس

 »و ايهرلع درلاو !اهطيافت ق ريثالا نئبأ مامالا 0س دقو أرفاك ردب موي ل هلأ

 باب ف رصتشلا ف 2 7 ةيجعألا نيشلا م - 0 ليمش نبرغنلا ١ ١

 نب كنق نب ةشرخ نب ليمش نب 98  رضنلا ن ةيلأ وإأم امألا وه ن نعرلأو فاس |

 نب كالام نب نزام نب ىعازخ نب ردجم نب ةضاح نب ةورغ نب ةريع نب موُناك

 ىرصبلا ىنزاملا رأزأ نبرمتم نب سايلانب ةذئاط نب دأ نب ةرمنب ميك نب ورع

 ىلا نب ليعامسأ ممس نيمياثلا ىعبات نم وهو ورم نكس ةغالار ةيبرعلا ىف م أ نب ليعايسأ ممس نيعباتلا ىعبات نم وهو ورم نكس ةفالاو ةيبرعلا ىف مامالا

 ةفس نيدامحو ديوس نب ىسيعو نوع ناو ةودرغ نب ماشهو ليو طلا ديمعو دلاخ

 ليلخلاو ةريها نب ناولسو ةبعشو ةبورع ىبأ نب ديعسو ةليمج ىبأ نإ فوعو

 ةنع ىور نيرخآو جيرج نباو ناسح نإ ماشهو ىلاوتسدلا اماشهو نوحأ نيا

 دبع نب ةدبعو ةمادق وبأو نيمم نب ىو هيوعار نب قاحسإو ينيدلا نب ىلع

 ةهأ ا 8 5 5006 .. لأع . اهسإو ميحرلا
 معمار نإ دوقثو يح نأ ىو كن رح ند كدسص

. 
 ىراخبلاه ىورفتايضفو هتيثوتلعاوقنئاونورخآ قئالخو ىخابلادلاخ نب ثيالأو 1

 لاكر هينادي لياحلا باحصأ ىف دحأ نكي | كراملا نبا لاق ايه حيدص 5 ملسسو

 8 نب سارعلا لاقو زورلازرمو ورد ةروك ىعب نيورم نيب ةعئاض ةرد وه اضيا

 درك ةئسأإ ربظأ نم ل وأ وهو تن .دحلاو ة ةيبل ردلا 5 امانا رمسقذلا ناك بورصه

 ابيلا قويسإ م 1 ةريشك اك جرخأو ةدهش نع سانلا قفو رأ ناكر ناسأرخ عمو

 سفناا ناك هيرجعنم نب الاقو ةلس بحاصقت وقم ملاح 0 أ لا اكو ورعد ءاضق لوو

 نيرشعو نيتنث وأ ثالث ةةسدلو سانلإ ماياوبدالاب ميئاملعو سانلا ءاصعف نم هلع أ ثحلث رداد علا رطل والا كاع. سانا الصمت ام

 دلاخ ءاقيلا وبأ ظفاحلا انشيش انريخأ نيتئامر ثالث ليقو عب رأ ةنس وتو ةئامو



 ليمش نيرضنلا 5

 دم ىلأ نب هللا ديبع مساقلا وبا ان ربخأ ىدنكلا نملا وبأ انرهخأ لاق هللا همحر

 ىبأ نب ىلع نأ نع ىلا انريخأ لاق ىرسمبلا نامثع نب دمحم نب يلع نب مساقلا

 ىوغللا ىركسعلا دمت نب زيزعلا ديع مساقلا ىبأ ىضاقلا نع ىرتستلا دمحأ

 رضنلا انثدح لاق ىزاوعالا حصان نب دم نع دماح نب ميهاربأ نع هيبأ نع

 عوقرم صيق لبعو ةليأ تاخدف هرمس ىف نومألا ىلع لخدأ تنك لاقليمش نبا

 تلف ناثلخلا هذه ىف نينمؤملا ريمأ ىلع لخدت ىتح فشقتلا اذهام رضناب لاقث

 ال لاق ناقلخلا هذبم دربتاف ديدش ورم رحو فيعض خيش انأ نينمؤملا ريمأاي

 دلاجم نع ميشه انثدح لاقف ءاسنلا رك ذ وه ى رجأو انيرجأ مفشق كنكلو

 ةأرلا لجرلا ج وزن اذا كيني هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ىعشلا نع

 ريمأ اي قدص تلقف نيسلا حتمب هدرواف زوع نم دادس ابيف ناك اهذلاجو اهنيدل

 ىضر بلاط ىب أ نب ىلع نب نسحلان ع ةلرمج ىببأ نب فوع انثدح مشه نينمؤلا

 ناك اهامجو ابنيدل ةأرلالجرلا جوزن اذا تيم هللالوسر لاق لاق هنع ىلاعت هَل

 تاقفيك رشضلاب لاقو !كاج ىوتساف انكم نومألا ناكو زوعنم دادس اهيف

 ةناط ناكو مشع نحل اك أع تاقف ىنحلتو لاق نمل انه دادل !!ن الئاقدادس

 نيدلا ىف دصقلا ميعفلاب دادسلا تلق امهنعب قرفلا اف لاق هظذل نينمؤاف ريمأ عب هيدلأ قف دمتلا معفلاب هادلا هلق ايم 3 قلاأ م لاق هاهذأ ا ريمأ متف

 فرعتو لاق دادس وبف ايش هب تددس الكو ةفلبلا رسسكلاب دادسلاو ليبسلاو

 لوثب ىجرعلا اذه معت تلق كلذ برعلا:

 رغث دانسو ةبيرك مويل  اوعاضأ يق ىأو ىنوعاضأ

 تلق رضناي كالامام لاق مئايل مق رطأ مثدل بدا ال نم هللا حبق نومألا لاقف

 كالذ ىلا ىنأ تاق اهمم الام كديفن الفأ لاق اهززعأو اهناصتاو رع يل ةضيرأ

 برت نأ ترما أذا لوقت فيك لاقمث بةكيام ىردأ الو ساطرقلا ذخأت جات

 تلق اذا وبف لاق هنط تلق نيطلا نف لق برثم تلق اذام وف لاق هبرتأ تلق

 ءاشملاانب ىلص مث هنطو هب رثأ مال غاب لاقمث يلوالا نم نسحأ هذه لاقف نيطم



 اىنبإ
 8 هَ

 ريمأ نارضنأب لاق باتكلا أرق املف لاقلبس نب لضفلايلأ هعم غلبت همداخل لاقو

 لاقفعذكأ عرق ريخاف هيف ببسلا ناكاف م فلا نيسمخم كالرمأ دق نينمؤملا

 نيل 6 ةئصاخ ٠ نم لضنلا ىلرمأ مرات * الإ ةأورو ٠ ءابقفلا ظافلا عبتي دقوهظفل

 * ىنم ديفتسأ فرحي مهرد فلا نينا تذخاف مهرد فلأ

 هللا ضر ةيباحصلاو ىباحصلا نب ىباحملا ( ريشب نب ناعنلا) 65

 باب ىف طيسولا ىف هرك ذو بذهملاو رصنخلا ف هرعكصذ رركت مهنع ىلاعت

 ماهوالا _:رم نماثلا عونلا ىف هنايب يتأيس ظبسولا ىف طلغ هيف عقو هنكل ةيملا

 سالج نب ةبلمث نب دعس نب ريشب نب نامنلا هللا دبع وبأ وه ىلاعت هللا ءاش نأ

 نبا لاقو هريغو ىمدقلا ىنغلا دبع ظفاحلا هديق اذك ماللا فيففعو ميجلا ضب

 ةبلعت نب كقام نب ديز نب ماللا ديدشتو ةمجعملا ءاخلأ حتفب سالخ وه الوك أم

 تنبةرمع همأ مسا نويباحص همأو هوباو وهو ىراصنالا جرزخلا نب بعك نبا

 يو هللا وسر مم ابلك دعاشملاو أدحأو أردبو ةيئاثلاةبقعلا رهشب دبش ةحاور

 دلاخ عم دبشتسأو اههنع ىلامت هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ عياب ىراصنا لوأ وهو

 ىور ةماعلا نم هفارصنأ دعب ةرجهلا نم ةرشع ىتنثا ةنس رعبا نيعب ديلولا نبا

 اغناق الصرم ىعشلاو ةورعاضنأ هنع ىورو هللا دبع نب رباجو نايعنلا هنبأ هنع

 دولوم لوأ وهو ةرجحلا نم أرهش رشع ةعبرا سأر ىلع نايعنلا داوو هاكردي مل

 حصالا وه هان ركذام نكل انركذام ريغ هدلوم ىف ليقو ةرجحلا دعب راصنالا نم

 ىراخبلا قفتا ائيدح رشع ةعبرأو ةثام تع هللا لوسر نع هل ىور ربشالا

 ريشب هانبأ هنع ىور ةعبراب لسمو ثيدح ىراخبلا درفنأو ةسمخ ىلع ابنم لسمو

 يف صم ىرق نم ةيرقب مأشلاب لتق نورخأو ىعشلاو ريبزلا نب ةورعو دمو

 ىلع ةيواعم هلمعتسا نيتس ةنس ةمشيخ ىفأ نبا لاو نيتسو عبرأ ةنس ةجحلا يذ

 (مامسالا بيدذبت ؟ جس نم



 ءاممالا بيذم ا

 اداوج اميرك ناكو ةيواعم نب كين هدعل اهيلع هلمعتساو ةفوكلا لع مث صخ

 ههنعىلاعت هللا ىضر ارعاش

 ثراحلا نب ةعاقر ىل زيقو دأوس نب ةءاقرت © ورم نب ناعنلا# 538

 ىذلا وهو ىلاحصلا راجنلا رب كلام نب مغ ن كلام نب داوص نبإ

 هللا لوسر عمم اباك دهاشملاو ًاردبو نيعبسلا ىف ةيناثلا ةدقعلا دهش نامعن هل لاقي

 وعلا دبع نبا هلقن اذك ةيواعم مايأ ىف يفوت ىتح نامعن ىقب ىدقاولا لاف قع

 نب طييوس بحاص وهو هحازم نم مالسلا هيلع ىنلا كصضي حازملا ريثك ناكو

 وه هورتشأ نيذال لاقو ماشلاب (طبيوس عاب نامت ناوةرورشم امهتصقو ةلمرح

 «ةروبشم حاملا ىف ةريثك ءايشأ هلو هلوقب اورهتعت الف رح هنا لوقيسو ناسا رذ

 يفر ىباحصلا ةنك اس وأو امهنوب نيفاقلا حتي 4لقوت نيناعنلا) 5

 همسأو لقوق نب ةبلعأ نب رهف نب مرحا نب ةبلمأ نب كلام نب ناعناا وه هنع هللأ
 ىلا نامعتلا بسنف مرحا نب ةبلعل بقأ لقوقو فوع نب ورم نب فوع نب منغ

 ةياورو حلاص وبأو رباج هنع ىور ةبقع نب ىسوم هلاق ًاردب ناهعنلا دبش هدج

 « دحأ موي دبشتسا هكردي ل ةلسرم هنع حلاص ىبا

 دبع نب معأ) بذا ىف روك ذم هنع هلأ أ يفر واحصل هقب

 ماحتلاو نوثلا مشب يعل وهو رييدتلا باب اب ىف رصتخلا قو ةعرت زو#مام باب يق

 فوع دبع نب ديس نع هللا دبع نب ميعل وهو ةلمهملا ءالا ديدشتو نونلا تشب

 ىودملاىثيرقلا ىؤا نبيك نإ ىدع نب امييف نيعلا ه3 مع نب كيمع نبا

 لاق يفتي ىنلا نا روهشلل ثيدحال ماحنلا هل ليقو هيبالال ميعنل فصو ماحنلاو

 ليقونيسلا حقب ةلعسلا نوذلا حتمي ةمحتلاو ابيف ميعل ةي ثعوسف ةنجلا تاخد

 نم ريثك ىف مقيو ماحتلا وه ايعن نا باوصلا وه اذه اهرخآ ةودقمملا ةدئدنلا
 لن 3 اع وهو ببقوحا حتسأ صعإ قى عز اسوس ماحملا نإ ملل تنادخا بتل حل عا نان ؛؟ ع باق ؟ 4116 . ءاصنإا نب م قيدلا 6

 دم لسأ لبق مالسالا لوأ ىفامدق مريع لسأو اولاق يب ال ال ميما فصو ماحنلا



 قفل يلع ىبناا حونةجرت

 منكي ناكو باطخلا نب رمع مالسا لبق نيثالثو ةيناع دعب ليقو سفنأ ةرشع

 ةرجحلا نم مهيف هفرشل هموق همنمو حتتلا ليبف الا رجامب لف ةكمب ماقأو همالسأ

 ىأ ىلع اندنع مقأ اولاقف ممنوع و و ميماتيأو ىدع ىب لمأرأ ىلع قفني ناك هن ال

 شل كنود اهيج ان_فنأ تيفذ الا دحأ كيلا ضرعتي ال هللاوف تن ند

 نم نوعب رأهعم ناك ةنيدملا مدق ملف دهاشملا نم اهدعب امدهشوةيبيدحلا ماع رجاه

 نم كل ريخ كموق هل لاقو مدق نيح هلبقو كَم ىنلا هقتتعاو اولاق هتيب لهأ

 موت دهدتسأو لسرم وبث ماكرد و ىعبتلا مهاربا نب دهو مفان 4ةنع ىرر ىموأ

 ثالث ةئس نيدانجأ موب دبشتسا ليقو رمح ةفالخ ىف ةرشع سمخ ةنس كومربلا

 ههئعّشا فرق يدصلا ركب ىلأ ةفالخ ىف ةرششع

 نا ةدالخ نب 2 نب باعت نب سينا نب رماعز 6 دوعسم نب ميعأ لإ ١ تى

 . مج الا قافطقلا نافطع ١م ةلثم ه رْضأ ثدر 9 مجشأ نب ركب نب ميهس
 ات 7 ا د7 هيد 8 تي ا ا

 حبرلا مهيلع يلاصت ا لسرأو صم نع ميضعب لدخو قدتحلا وم شرقو

 فو مع ن ةمس دلاو وهو مدع نم هدلو 0 ةنيدملا نكس , ميعأ ناكو دونجلاو

 مل وك ع كفل علا لس فيوم ؟ هع 1 900 .٠
 2 مه ىلع هللا ىكر لع هقول لوأ ليقو نامع ةفالخ رخآ يف ميعل

 بمك دبعنب سدق نبريهز وماللاو قون ةانثملا سنتي ( با وتنيرمتلا ] 9

 ىلكعلادا ن هيب ةائمدبع نب فوع 0 نب سيق نب لثاو نب فوعنب ثراحلانب فوعنبأ

 وغلا ناك و مهيلع بلغق لكعارمساةمأ 0 لك ء لثاو نإ فوعذلول لاقيو

 ىق ىناهيصالا ميعل وبأود دنمنبأو ربلاديعنيأو و ذادارج رصف ٠ اروهشمأ رعاش 2 5 1 5

 وه ىقمصألا لاقو نع ع يالا نم ةعامس ب عيرصتا امدح هل اوورو ةباحصلا

 معا هللاو ىعنأت وهث ىعإ عالض هاو ه4لعاشأ كردأ عرص# هااعأ هلاو هاق ىف نم مالعالاو ددإ م
 هل 1س ىلا هلا د 1 للا : يب تتارس 5-7 005
 دقو ءاهيةسالا ةااصق يتحلا هذه قف هورد هيملع ىلا حوت و

 هآلا لاق هقرص كرتو هقفرنع روع ليقو ةقفرص روبشلاو ىمجعأ مسأ هثأ قيس



 مالسلا هيلع حون ةمجرب قف

 كيلا انيحوأ انا) ىلامتلاقو اروكش ادبع ناك هنأ حون عم انلمح نمقيرذ) ىلاعت

 يلاعت لاقو لبق نم انيده أحونو ىلاعت لاقو(هدعب نم نييبنا'و حون ىلا انيحوأ

 ناقوطلا مهذخاف اماعنيسح الا ةئس فلأ مهيفثبلف هموق ىلإ احون انلسرأ دقاو

 دقلو ىلاعت لافو نيلامق ةبآ اهانلعجو ةنيقسلا باحصأو هانيجتاف نوملاظ مهو

 مههتيرذ انلعجو ميظملا بركلا نم هلهأو هانيجصو . نوبيجملا معنلف حون انادان

 ىزجم كيذكانا « نيملاعلا ف ح ون يلع مالس * نيرخ آلا ىف هيلع انك رتو نيقابلا
 هير ءاج ذا « ميهارنال هتعيش نم نأو « نينمؤاا ائدابع نم هنا ه نينا

 نونجت اولاقو انديعاربذكف سون مول مبليق تبذك ىلاعت لاقو ميلس بلقب

 انرجقو رمينم ءامب ءايسلا باوبأ انحتنف رصتناق بولغم ىنأ هبر اءدن رجدزأو
 رج مسدد وأ تاذ ىلع ءانلمحو ردف دق رمأ ىلع لا ىتان ان ضال

 اون انلسرأ انإ ميحرلا ن ه-رلا هللا مسب )ىلاعت لا زاقو رفك ناك نمل ءازج اننيعاب

 ةروس ىف ةطوسبمهتمت ىلا لا ركذوةروسلا رخأ 0 نأ هموت ىلإ

 اهون مل مل مد 5 نوأب ساتلانأ ةعافشلا ثيدح يف نيحيحبعلا يف تبثووشيد وه

 يبلعتلا م مامالا لاق ضراأل .ايلإ لهأ ىلا ل لوسر لوأ هناق اون اوتثأ ل لوقي مد 0 نأو

 ليئالرم نب دري نب حونخأ نب حلشوتم نب كمالزب حونوهسئارعلا باتك ىف
 نموليباق دلويلا ىلاعت هللا هلسرأ تفنَي مدآآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نبل
 نكسي اهدحأ مد دلو نم نانطب ناكو سابع نبأ لاق ثيش دلو نم مهعبات

 ناكو ةمامد ءاسنلا قو احابص لبجلا لاجر ناكو لبجلا نكسب رغكألاو لبسلل
 ال اناث دالوأ ىف ةثحاأفلا تا ثكف ءامد فاسد فد احاص املأ ان
 اون ق3 شبات 2 وأ ق ةسحاقلا بنرتخش ”فامذ نفاعحز قو ًاحابص لوسلا انس

 هيلع احوز ميلا ىلاعت هللا لسراف داسفلا اورثكاو نامزالا لوط ىف اورثك دق

 3 مو خشم اماع نيد الإ ةلمع فلا مهيف يلق دم نيس نبأ وقو مالسلا

 يلامتشأ لاق اذهو أورجزتي لف مهفوتو مرذحيو زيزملا هباتك ىف ىلاعت هللا ربخأ

 يلاعت لاقو (ارارف الإ ىلاعد مهدزإ مم أراهمو اليأ يعوق توعد ىنأ بر لاق)



 لون مالسلا هيلع حون ةمجرت

 اموقاوناك مهما ل بقنمجون موقو لامتلو غور هاون مهتأل بق نمحون وقو
 ىلاعتشا لأس ميغ ف مهدافو هل مهماذيإو مهل هؤاعد لاطاملو ( نيقساف

 قبب م هنأ ربخأاملف نمآ دقق نم الا كلموق نم نمؤي نل هنأ هيلا هللا ىحوأف
 نم ضزالا ىلع رذت ال بر لاقف مييلع اعد نمؤم ماحرالا ىف الو بالصالا ىف

 لاقف بشحلا نأ و براي لاقف ةنيفسلا ذاب للامرماق اهرخآ يلا ارايد نيرفاكلا

 مييلع ءاعدلا نع فكو ةنس نوعيرأ كلذ ىلع ىتأو جاسلا سرغف رجسلاصرغا

 هعطقب ىلاعت هللاءرمأ رجشلا كردأ املف دلو مل كلوي لف مهماسن ماحرأ هللا مقعاو

 ةنيفسلا لوط ناكو هينجف هباب لعجو همنصي فك هلعاو كالثلا هعنصو هقيفجتو
 بكنلا ىلا عارذلاواعارذ نيثالث ءامسلا ىلااهك.سو نيس اهضرعو اعارذ نينامت

 اعارذ نوئالثو ةئاهلث اهضرعو اعارذ نوتسو ةثامس اطوط نأ سابع نبا نعو

 نينثا نيجر لك نم ابيف لمحي نآ ىلاعت للا رمأو اعارذ نوثالثو ةثالث ابكمسو
 روتتلاناك هريغو دهاهم لاق رحبلاو ربلا نم هبلا يلاعت هللا اهرشحو ناويملا نم

 ماشلابوه لتاقم لاقو ةنيقسلا حون بكر اهنمو ةفوكلا ىف هنمناروفلاأ دب | ىذا

 لواواولاةدنهلاهنأ سابع نبأ نعو كبلعب نم بيرق ةدرولا نيع امل لاقي ةيرقب

 ىف باوذدلاو عابسلا لمجو راجلا هر أو ةرذلا باودلا نم ةئيفسلا ف لمحام

 ليق ايلعلا ةقبطلا ىف نيبمد الاو رذلاو ةيناثلا ةقبطلا ف شوحولاو ىلغسلا ةقبطلا

 هييجاوزأو ثفايو ماحو ماسدونبو حون ةعبس ةتيفسلا ىف نيذلا نويمد الا ناك

 نباءاكحءاسنلاو لاجرلا نمنوناع ليقونوعبسونانث|ليقوةرشعليقوةينام ليقو

 ىف ىل بج لوطأ ىلع ةنيفسلا تراس نيح عقترأ ءالا نا سابع نبا نعو سابع

 ربشأ ة ةتس ىف ابك ضرالا ابلهأ ةئيفسلا تقاطو اولاق اعارذ رشع ةسهح ضرالا

 رشمل .ةنيفسلا مهيوكر ناكو لصوملا ض رأي ليج وهو ىدوجلا لع ترقتسا م

 ةنيفسلاف ةعم نمو و ىتبو مرحأ نم ءاروشأع موي اهنم اوؤيو بجر نم نولخ

 هنبأ ىلآ ىصو ةافولا هتريضح املو ةريزملا ضرأ نم ىدرقابب ءانبلا اولؤن نيح



 يلم ىنلان وراه ةمجرت ل

 ليقو هركب ناك هنأ لاقيو ةنس نيعسلو ناب نافوطلا لبق دلو دق ماس ناكو ماس
 هللا لاق هتيرذ نم هدعب سانلاو ةوق هل صقني ملو أرمع ءايبنالا لوطأ حون ناك
 » نيقابلا مه هتيرذ انلمجو ىتاعت

 ىثبرقلا فانمدبع نب مشاع نب بلاعما دبع نب (ثراحلا نبلفون)
 نموهتوخأ نم نسأ ناك ري هللا لوسر معزبا ثراحلا وبأ فاحصلا ىمشاهلا
 نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر سابعلاو ةزمح نمو مشاه ىنب نم لسأ نم رئاس
 ىخآو قدنلا مايأ ر اهو لسأ ليقو رسأ هادق املف صايعلا هادنق ردب موي رسأ
 نيياحتم نيضو اتم ةيلهاجلا ف نيكب رش اناكوسابعلا نيد هنيب يس نا لوسر

 نينح موي تبث نمم ناكو فئاطلاو انينحو ةكم حف ع هللا لوسر مم دبشو
 لاقت حمر فلا ةئالثب نينح موي 0 لوسر ناعأو بي هللا لوسر عم

 ل! تالق لفون فوت نيك أ فصقت كحامر ىلا رظنأ ىناك يتم هللا لوسر

 «ة ريع سه اذه ةنبدلاب هلع هللا ضر

 ىف رصتخلا يف روك ذم هع هللا ىطرففاحصلا «ةيواعم ن/لفون و 77

 ةدحاو قارغب 0_0 هللا لوسر هرمأف 5 ةوسلأ سخ ىلع لأ كرشملا حاكن ل لوأ

 ىلؤالاورمع نب ةبواعمنب لفون ليقو ةورعنب ةيو واعم نب لفوت وه .عيرأ كامأو:

 هدهاشم لوأ وهو ةكم دهشو ملسأ ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب لؤدلا ىب نم

 وبأ هنع ىور يي ىنلا نع ىور.ةيواعم نب ديزب مايأ اهم فوتو ةنيدملا لو

 ه كلام نب كارعو ميطم نب نمر لا ديعو ثراحلا نب نمحرثأ دبع نب ركب

 ءاهلا فرح

 ؟ تيازح
 ف بذبملا ق روكذم 7-0 ينل ىمبوم وخأ يلع © يبان وراه 0 4١

 هايضوناقرفلا نوراهو ىسوم انيك دقلو)ىلاعت للا لاق ةيرذلا ىلع فقولا باثك



 نم اهنوقو اههانيجتو نوراهو ىموم ىلع اننم دقلو يلاعت لافو نيق:هلا اركذو

 أههانيدهو نييتسملا باتكلا|هانيتا و نييلاغلامه اوناكُم مهانرسنو مظعلا بركلا
 - يد 11

 انأ نوراهو ىمو» ىلع مالس نيرخ الا ىف اهيلع انكرتو ميقتسالا طارصلا

 بر لاق ىلاعت لاقو نينمؤاا اندابع نه اهنأ ١ نينسحملا ىزجن كيذك

 ىلوق اهتمي اسأل ره ةدقع للحأو ىرمأ ىلرسإو ىردص يل حرشأ

 ىلا ( ىرمأف هكريشاو ىرزأ هب ددشأ ىخأ نوراه يلهأ نم اريزو ىل لمجأو
 رابحالا بمك لاقسئارعلا ىف ىاعثلالاق ةروبشم هلضف يف تايألاو ةصقلارخآ

 ىسو*نملوطأ ناك رةدؤتب ملكت ملكت اذا مالكلا نيبناسللا حيصف نوراه ناك

 هياع ىسوم نأ 0 ىلا نع ىور دقو سو امهيلع هللا لص ىسوم لبق قوتو

 نيحيحعصلا ىف تبثو ركاسع نبا ماشنا مامأ هجرشأ دحأ بعش ىف هنفد مالسلا

 ءامسلاىلا اني جرع مث لاقي لوسر نأ ءارسالا ثيدح ىف سنأ ةياور نم

 حتفف دهم لاق كعم نمو ليق ليرجج لاق اذه نم لبق ليريج حتفتساف ةسماخلا

 ديعس ىلأ نع قدمد خيرات يف انيورو ريخت يلاعدو بحرف نوراج انأ اذاف ان.

 ةسماخلا ءامسلا ىلا تدعص مل ارسال ك ثيدح ىف لاق ل ىنلا نع ىردخلا

 هرم برت هتيل داكي دوسأ اهفعنو ضيأ هتيل فصنو نورابب انأ اذاق

 نارمع نب نوراه اذه هموق ىف ير لا اذه لاق اذه نءليريجاي تاق اطوط نم

 | « نوئوراه نوراه عمجو

 تاوف باب ىف رصتختا ىف روكذم ىباحصلا © دوس الانب رابه © ؟٠ ع

 دسأ نب بلطانب دوسالا نب رابع وه ةدحوملا ءايلا ديدشتو ءابلا حتنب وع جملا

 يتلا بحصو همالسا نحو حتفلا دعب رسأ يشب رقلا ىعق نب ىزملا دبع نبا

 9 ملسوالاو هيلع هلا ىلد

 و رهس 9 يوم وباأ رسم رفصألا مهعاقهد وهو رس رباكأ ِن طعم مسا وهو



 ءامسالا بيدهم نك

 ملكت هكلاقف ملكتي مف ملكت رمع هلاقف هنع هللا ىطر باطخلا نب رمع ىلا هثعبو

 كيلع صأيالف برشااضيأ رمعهللاقفهلرضحاف ءاملط مث ماكتتكيلع سأبال
5 0 

 هكرتق كيلع سأبال كقوقب هتنمأ دق سنأ هل لاف اريسأ هنوكل هلتقرمع داوأ مث يد 55

 ه نازمرملأ مسأ م رع

 بابيف بذيلا يف روكذم هنع هللا ىغر 4 ىباحصلا ىلسالا لازهإل

 لازه وهو مال مث فلا مث ةددشم ىازو ةحوتنم ءابب وه ةيضقالا فو فذقلا

 نامالس نب ثراملا نب نزام نب ةميزخنبرماعنب بيلك نب ديزب نب بابذ نبأ
 وبأو ةدنم نبأ لاقو هريغو ربلا دبع نبا هيسن اذك ىللسالا يمقأ نب رسأ نبا

 اوجر نيح تلم هللا لوسر هللاق ىذلا وهو هابأ اطقساف ديزي نب لاه ميعن

 ه* كلل اريخ ناكف كبوثي ولو هترئسالا انعام

 لهأثا ريم بابرثأو وأ ف بذبلا ىف روكذم# ل ايي> رش نب ليز قط ه7

 ىاّلاحتفو ءاملامضب وهل احلا اكت ىف حاكتلا نممرعمام باب رخاوأ ىف م ضرفلا

 ىدوأ اذه ليزهو فرصنيال ىمدع ليبحر شو ة.. .هملا نيشلا مب ليبحز شو

 وخأو» و هحيحم ىف ىراخلا هل ىور ةيلهاجلا كردأ ليق ةقث ليلج قوك ىعبات
5 8 1 
 بدق ة هنأ لءاو.ناورم نب نحرلا ديع هنع يورو دوهسم نب ربا نع يور مقرالا

 مي رصطلغ وهو لاذلاب ليذهلا هويتكف اندصم بتكو بذبملا خس ضعن يف مش

 » فئاوطلا لك نم ءاملعلا قافتاي يازلاب وه اماو شحاذ لوجو

 ءانثسالا باب ىف بديلا ْق روك ذم ةريغملان « ميهاربأ نب ماشه و م

 ةريغلل نب ميهاربأ نب ماشه بذيلا ف مقو الك هدحنع 4 قد زرغلاو عشيق لالالا ىف

 ماشه نإ مي مارا رهو اذه نبأ حودمملا ااو طاغ وه وهو ت كالاادبع نب مأشه لاخ

 تن ةدْئاَع م كللادع.٠م ماغه مانال ةرمثلا نب ميهأ ربادبأ
 اب كاسل اك ىك ةساقطا كبح ني 0 ل يا تكا

 ١
 نمأثأ لأ عونلا قهحضوأسوةريغملان ميهاربأ نب ماشهن مهأربأ تخأ ةريفملا نبأ

 2 ىلاعت ثا هاش نأ ماهوالا ىف



 نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ( مازح نب ميكح نب ماثهإل 58
 ماوعلا أثتنب بايز همأ ىدسالا ىثيرفلا اهنع ثا يخر ىاحصلانبأ ىباحصلاى مق

 د ةيباق 1
 1 م

 ٍ اخري زلاق ريب زل! تخادص أ نبدليوخنب 14 . ىلا هللا اينع هلل ا

 ديشتسا لبقو هريشو ربلا دبع نبأ هلا ميكح أ ليق وتو حتفلا موي مسا

 ادحاو ائيدح سم هلىور ثيداحأ ةتس يشع هللا لوسر نع هل ىور نيدانجاب

 اليلج الجر ميكح نب ماشه ناك دعس نب دمم لاق نيمباتلا نم ةعامج هنع ىور

 نب رم ناكو هعم لاجر ىف فورعملاب رمأي ماشه ناك هريغو ىرهزلا لاق ابيع

 نوكي الف ماثهوانأ تيّقب امامأ هركني رمأ هغلب !ذا لوقي هنع هللا ضر باطخلا

 هريغو ىناهبصالا ميمنوبأهلاق نيدانجاب دهشتشا لبق هنأ نم قبس ىذلا اذهو اذه

 ىصاعلا نب ماشه نيدانجاب لئق ىذلاو مهو اذهلاقو ريثالا نبا هيف مبطلغو

 لع لدت منغ نب ضايع عم ميكح نب ماشه ةصقو ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس

 سمشدقو صلع لاو وهر منع نب ضايع ىلع رم هناف نيدانحا دعب شاع هنأ

 هيي هللا لوسر نأ ضايعاي اذهام ماشههل لاقف ةيزجلا ءادا ىف طينلا نم اسان

 صصحو هحيحص ىف لدم هاور ايندلا ىف سانلا نويذعي نيذلا بذعي هللا نإ لاق

 « ليوط نأمؤب نيدانجأ دعب تحف اعأ

 نادب قبسو يماعلا نب ورمع وخأ ( لثاو نب ىصاعلا نب ماشعإ]

 ىلارجاهو ةكمفف يني ىذلاو رسأ مالسالا ميدق لضاف ىباحص وهو هبسن ماع

 هيلا رجابيل ةتيدملا ىلا هلا لوسر ةرجه هغلب نيح ةكم مدق مث ةشيحلا

 نم انس رفصأ ناكو قدتخلا دعب ارجابم ةنيد 1| مدق ىتح نكمشي ملف هموق هسيك

 ©« ةنع هلا ىعر كومريلاب ليقو نيدانجاب دب ثاسأ الضاف اريخ ناكو ورع هيخأ

 بسدولا ان لو - د نأ و ١517 ءانثكسالا باب ىف بذبلا ىف روك ذم ةئيلخلا 4 كالا دعب ماخهط عروب

 نب نأورم نب كالا دبع نب ماسه ديلولا وبا وه قدزرفلا رع رعش يف قالطلا يف

 ديزي هيخأ دعب ةفالخلاب هلعيوبو ةدوعو هيبأ ىعرت ق هبسن ماع نايب ىقبسو محلا

 مامسالا بيد و جس دو مز



 ماشه ةينمأ نم ةوحرت 0

 ةلس قشمدب دلو ةنامو س+ج ةدس لاوث .٠ نم نيعي س 85 ةمححا مش ت”"اا دبع نبا

 نيرسافضرأ ن 000 ةفاصرلاب ماثهفوتو نيوسو نيثنث ةئسرعب زاانب ١ بهصم لق

 هتيالو تناكو ةببتق نبأ لاف ةثامو نيرشعو سمه ةن و + الأ مير ربش ق

 نم قيسأم فااخ اذهو ةنم نيسقع»و اتس نسلا نم غمابو !ربش الا هس 0 رع

 لزعو لاق مهرخأ ماش ناكو ةيباق نبا لاقنيعبسو نيتنث ةاس دإ دلو هن ادره ريغ لوق

 ةئامو تس 000 ىرسفلا نأ دبع نب دلاخ لمصتساو قارعلا نع ةريه نب رم

 ه نيئب ةرشع هل ناكو ةنامو نار شع ةئس قارعلا رم نن فسوت ىلو مث

 رصتخملاف درك ةعيسأا ءابقفلا دحأ روويشلا ىعباتلا( ةورعنب ماسه ( 53 0

 ةقتمملا ريب ىف حاكتلا ىفرايخلا ىف ءالولا رخآوأ ىفو ةيصولا باب لوأ ىف هركذو
 قبس ىندملا ىدس الا ىثيرقلا ماوعلانب ريبزلا نب ةورع نب ماشه رذئااوباوهو

 حسمو باطلا نب رمع نب هللادبع ىأر ىعبان وهوددجو هيبأ ةجرت ىف هبسن م
 ديع ةمج عمسو كلام نب , ىناو دعس نب لبعو لا دبع نإ رباجو هلاعدو هسأر

 ةيواعم نإ ريهز 4ع ىور.نيعبأتلا 1 نم قثالخو ةورع هابأو ريبزلا نب نأ

 رضنلاو كرابملانبأو ةيلعنباو ميك روةبعشو نانايةلارذا ها : الأ ونامءنبكاحضلاو

 ةق”ناكدعس نب د لاق هتمامأ وهتل الجو هقيثوت ىلعأ وقفت أو ع الازم قئالخو ليث نبأ

 ةئامونيعديرأو تسةنسنأ رزيملاةرهتمىف نفدودأدغ.ب قوت ثيدخل ريثك ةدويح أتيت

 ةنس لعنب ورعلاقو نيعب رأو سمخ ةنس ميعن وبأ لاقو طايخ نب ةنيلخلاتاذك

 هه نيثتسو ىدحا ةئم نيسحلا لتقم ماده دلودوأد نب هللا ديع لاق نيعب رأو عبص

 ةيحضالاوتايدلا بابرخأ 2 رصتحملا قروك ذم ريش نب ميثم ) 9

 نب ريشب نب ميته ةيواءم وباوهو ءابلا حتي ريشبو نيثلا حاقوءافامضب وهو
 نيعباتلا ىعبات نم وهو لصالا ى راجت هنأ ليو ىلعسأولا ىملسلا رايد نب مساقلا

 ىأنب ليعامماو لوحالا امداعو ىميتلا نايلسو ريبزلا ابأو رانيد نيورمج عع

 نب زيزملا دبعو دنه يبأ نب دوادو ىناييشلا قاحسإ ابأو ليوطلا ديمحو دلاخ
 هنع ىوز مهريغو ع الام نوصخحال قثالخو شعالاو ءاذملا دلاخو بيبمص



 ل ءايمالا بيب
 قلالخو ىدبع نب نمحرلا دبعو عمك وو كرابملا نباو م ىروثااو كلام

 ميشهدنع ناكيقرودلا بوةم,لاق .هظففحو هتلالجو هقيثو:ىلعاوةفتاو نوصحال

 لاق ظن تنك 5 3 ميشط ليق بد وَ متاح نب دهم لاقتو ثيدح فلأ نو رشع

 دبه» نب يلع لاقو تبجال ورش دعب اهنع تلئس ولو ةئام سلجم ىف ظنحأ تنك

 نسي دمعحأ قارمااب لهو كالام لاقف ثيدحمي سنا نب كالام ركاذ يقارع ءاج

 رجناا يلهي ميشعثكم نوعنب ورمع لاقو ايده ىنعب ىطساولا كاذالا ثدحمو

 تيأرام ىدبم نب نمحرلا دبع لاقو نينس رشع توع نأ لبق ءاشعلا ءوضوب

 ىنلا ةعاجج ىأرو ءريغ ىوقي الام ىلع ظفملا ىف ىوقب ناك ميثه نم ظفحأ

 سادي ثيدحلا ربثك اتيث ةقثناك دعس نب | لاق ميشع نعذخالا ىلع مباح ا

 ةثامو عبرأ ةنسدلو ءيثب سيلف الامو ةجح وبف انربخأ هثبدح ىف لاق اف اريثك

 « للا هجر ةثامو نيلامتو ثالث ةنس نايعش يف دادقبب فوثو سخ ليقو

 ةضورلافروكذم ىشيرقلا بااغ نب ىؤا نب 4 بعك نب صيصهلا
 مب ىنبو حمج ىنب دجو ىؤأ نب بمك نب ةرموخأ وهو ةميئغلاو .ىغلا مسق ىف

 « ةحوتنم ىلوالا نيتلمهم نيداصبو ءاهامضب وهو

 ةيمأ نب لاله وه بذبملا ناعا ىف رركت ىاحصلا ( ةيمأ نب لالهإ ؟6

 نب كلان همساو فقاو نب بمك نب رماع نب ع اللا دبع ن سبق ن رماع نبا

 ناكوادح ا واردب دبش ىندم ىفئاولا ىراصنالا سوالا نب كالامنب سيقلا ءىردأ

 وهو حئملا موي مهخار هعم تناكو فقاو ىنب مانصأ رسكي ناكو مالسالا ميدق

 مهبلع هللا بات نيذلا ةثالثلا دحأ وهو ءاحس نب كيرشب هتأرما فذق ىذلا

 ىفد مورلا نب ةرارمو كلام نب بعكو لاله مهو ةءارب ةروس ىف مهركذو

 « مهنع ىلاعت هللا
 هىدلا كك 01 رك 1 0 ا اة «عا لا! ْ 0

 لاق ةناضحلا لوا ىف متحملا ق ارو ذم © نوم.م بأ نبلزلهف 9# 31

 نا ءاطع نع قرر“ ةماسأ نب لالق لاقيو لاق لع نب لاله ود متاح ىبأ نبا



 ءاممالا بيذهت 0

 سأ ن كلامو دعس نب دايزو ريثك ىنأ نب ىي هنع يور ةئوديمىفأو راسي

 * خبش وهو هئيدح باكي متاح وبأ لاق نارمح نب دمحو ديز نب , ةمامأو

 ةرودكم ليقو ةحوتفمةلمهعنيسب جعيس نب 4 لمأك نب هبنم نب مامز 57/

 ةدحوم ءابب ىوانبالا ىناعنصلا ىناعلا ةبقعوبأ مج من ةنكاس تمن ةانثم م

 ىعبات ماهو ةينمىتمثو رمجو هللا دبعو ناليغو لقعمو بهو وخأ وهو نون مْ
 ةرئره ابأو سابع نب نبا ممس بهو نم ريك أ ماه ناكو بهو هوخأ اذكو

 دشأر نب رمعمو بهو هوخأ هنعىورو .هعمسيلو ةيواعم ىأر لاقيو ةبواعمو

 «شادحرتئامو نيثالثو ىدحا ليقو نيتنثةنس وت هقيئوت لعاوقفتاو لقعم نيليقعو

 وه ريث“الا نياق هنع ىلاعت هلل ىضر ىناحصلا 4 ةئراح نب دنه )3 14
 ثايغ نب هللا دبع نب دعس نب ةثراح نب دنه وه لبقو دنه نب ةثراح نب دنه

 وه ىصقأ نب كالامو ىصفأ نب كلام نب ةبلعث نب رماع نب ورمع نب دعس نبأ
 ميماوبأو هدنم نبا لاقو ربلا دبع نبا هبست اذكع ىزاجح ىصفأ نب مسأ وخأ

 ةثراح نب دنه ليقو معن وبأ لاق ىللسالا دنه نا ةثراح نب ءامم نب دنه وه

 - وهلا دبع ىيبأ هب ا؟ ةثواح نب ءامسأ ءاخأ الوكام نبأو ىلكلا نبأ بساو
 راهتشالو ىصخأ نيلما ىغأ ىصقأ نب كلام دلو نم وهو ىثلسا هنا اولاق ميكو
 اوبحصو اوملسأ ةوخا ةيناك هتوخاو دنه ناكو لاق هيلا هيخأ دلو بسنتي لسأ
 بيوذو شارخو دنهو ءايسا مهو ناوضرلا ةميب همم أودهّشو 7-0 ىنلا

 اناكو 0 ىنلا دنهو ءاممأ مزلو مهنع هلل ىضر كلامو ةماسوةلاضفونأرهحو
 ةئراح ينبا ءامساو ادنه ىرأ تنك ام ةريرهوبأ لاق ةفصلا لهان م اناك و هنامدخم

 «مأيأ اهتمدخو هبأب أهمورت لوط نم دع هللا لوسرا نيمداخ الا اا علا ال اص 4 .
 هنلأ 2 3 1 5

 يل هلل لوسر ينير وغو ىناحصلا ىميعلا 4# ةلاه ىلإ نب دندإط 948

 رادلا دمع ىف فياح هوباناك اهنع هللا ىضر نينمؤملا مادليوخ تنب ةجدخ هما



 ١١ ءاممالا بيدهم

 نب كلام ليقو نادقو نب ةرارز نب شابن ليقف ةلاه ىبا مسا ىف فلتخاو

 راكب نب ريبزلا هلاق ةرارز نب شاينلا نب كلام لبقو شاينلا نب ةدارز

 دنه ةلاه وبأ وه ىاكلا نبأ لاقو بسنلا لهأ رثكحأ هفلاخو

 هئبا نيآو دنه نب دنع هل تداوف الوأ ةجيدخ جوز ناكو ةرارز نب شابنلا نبأ

 ادحأ دبش لب ؛ اهدهشي 0 ليقر | ردب ةلاهيلأ نب دنع دبشو دنه نب دنه نب دنه

 عم ةلاه ىبأ نب دنه نب دنه هنبا لتقو لجلا موي ىلع عم ةلاه ينأ نب دنه لتقو

 ةرصبلاب تام لب لسيقو نيتسو عبس ةنس راتحلا لتق موي ريبزلا نب بعصم

 روهشموهو مالسلا هيلع ىنلا ةفص ثيدح ةلاهىبأ نب دنه ىورو.هبقع ضرقناو

 ابدع يضرو ٌتكعهطا لوسر تنب ةمطاف نبنسحلا هتخأ نبأ هنع هيوريهتياور نم

 ىضر ةباحصلا يف ميعن وبأو هدنم نبأ هركذف ةلاه ىنأ نب دنه نب دنه هنبا امأو

 « ميلع ىلاعت هلا

 ادحلجر ىلع ماقأوهنع هللا مر ايلع دهش ىذلا « دلاخنب ةدينه]إإ 419

 لاقيو ىعازخ وهو دنهريغصتهرخأ ىف ءاحلاب وهو دحلاةماقا باب ق بذهلا ىف هركذ
 تناك هريغو متاح ىفأن بأ لاق قبسام فورعملاو ىدنك هنا بذبملا قلاقو ىعخت

 هركذو ةفوكلا ةدينع لزنو هلع هللا يضر باطخلا نب رع تح اذه ةدينه ما

 ىف فلتخاو أولاق ةباحصلا بتك ىف مهريغو ميعنوبأو هدنم نباو ربلا دبع نبا
 © ىعيبسلا قحسإ وبأ هنع ىور هتبحص

 بذبلاورصنحتلا ىفروكذم هنعّلا ىضر (باطخلانب رمىلوم ينهإل نيل
 ءاياا ديدشتو نونلا حتفو ءاحلا مشب وه ى ملا ةلأسم ىف تاوللا ءايحأ باتك

 ف هانطبض اذكو ناشلا اذه يف أ ناقتالا لهأ نم هريغو الوكام نبا هطيضأ

 قد حر لاقيهنأ هل قيقحتالوم ضعب طخم تيأرو امهريغو بذهملا ىف
 ةمر ةيعرلا

:1 

 ع

 ١ اخيبلإ ا _

 روركب أ نعينع ىور.هبرتغي الثث هيلع تهب رهاظ أطخ اذهو مه أضبأ

 ه لعأّشأو ىلا ىلع ريع لماع ناكو مهنع هلل ىضر ىمداعلا نب ورمجو ةيواعمو



 واولا فرح لقفز

 واولا فرح

 وبأ ليقو لاسوبأ وه هنع هللا يذر ىناحصلا  دبعم نب ةصبأو ) 5
 دسأ نم يدسأالا ديبع نب الام نب دبعم نب ةصبأو ديعس وبأ ليقو ءاشمشلا

 نب ةبتع نيدبعم نب ةصباو ميعن وبأو هدنم نبأ لاقو ربلا دبع نبأ هلق اذك ةعزخ

 نب ةبلعث نب ثراها نب دعس نب بدك نب ريشب نب ثراحلا نب كلام نب ثراحلا

 ماقاف لوم مث ةفوكلا نكس مسن ةنس ملسأ ىدسأألا ةيرخ نب دسأ نبا نادود
 ماسو رمع هانيأ هنع ىور ثيداحأ خلع ىلا نع ور. ابم قوت نأ ىلإ ةقرلاب

 ناك رهتعمد الجال ءاكبلا ريثك ةصباو ناك و مهريغودعجلا ىلأ نب دأيزو ىبعشلاو

 ءديشرلا نوراه مأيأ ةقرلا ىطاق رخص نب نمحرلا فبع هذلو نمو بقع ةقرلاب هل

 وه بذهملا ىف رركت هنع هللا ىضر ىباحصلا ( عقسأالا نبةلئارإل ؟؟؟
 ةفاصرق وبأ ليقو باطخلا ونأ ليقو د وبأ لقو مقال الإ !وبألاقيو دادش وبأ

 ةريغ نب بشان نب ليلاي دبع نب يملا دبع نبا عقسالا نب ةلثاو فاقلارسكب

 نةلئاو هنإ ليقو ىلا ىنانكلا ةنانك نيذانم دبع نب ركب نيثيل نب دعس نبا

 قشمد حتفدبش ودمم اهدبشوكويتىلا اردت ىبنلاو ,لسأ ليق ع مسالا ٠ نب هللا كيع

 هلىور.ةفصلا لهأ نمناك و نينس ثالث مالسلا هيلع ىلا مدخ هنأ ليقو صحو
 ماشلانكسرخا ملسمو اثيدح ىراخولاه ىوراثيدح نو وةئس هيلع هللا ل وعر نع

 .ناكو ةرصبلا لخدو سدقملا تدب برقب ةدلب ىهو نب ريج تدب نطوتسا مق شمد نكسف
 دبع نب دادشو ةلمهلا دامعلاب ىرصبلا للا دبع نبدحاولا دبع هةعىور.راذ اهمدل

 نب سويو حيللا وبأو لوحكمو ىنالوخلا سيردأ وب أو ىصخحيلا رماع نب هللا
 ناك نبا وهو نيناكو سه وا تس ةنم قثمدب ىفوت' مهاوس قاشو ةرسبم



 لق رجح نب لثاو ةجرت
 وهو نيناممو ثالث ةئس فوت دلاخ نب ديعس لاقو رهسم وبأ هلاق ةئس نيعستو

 هلروالا حيحصلاو نينس سمخو ةثامنيأ

 ةج ارث ىف هس ماع ةرع فقنم ف ةلمملا ءاحلا صتتب كتاع اظ "سم
 5 ل اق كيل مك قم 66 ةرموشأ هاد ؟ عشب نابت نإ عصاو ب لع

 ى لاقو ريبكلا ىوفبلا هكذو روهشملا حيحصلا وه اذه ىعبات وهو هدجو هيبا

 هوخأ هنع ىور ديعس ابأو اراجو ديز نب هللا دبعو رمع نبا ممس لاقي هتصص

 هيمو ىراخببلا لىور ةقثوهو نابحنب ىبحي نب دهم هيخأ نباو نابح نب ىحي

 بتكلا هذه ىف رركت اهنع هللا ىضر ىباحصلا ( رجح لئاو ١)

 لاقيو ةدينه وبأ وهو ملا نوكسو ءاحلا مضب رجحو اهريغو ةالصلا ةفص ىف

 دبع نباهلاق اذك ىرضحلا رمعي نب ةعيبر نب رجح نب لثاو ءاه الب دينه وبأ

 قورسسم نب دعس نب رجح نب لثاو ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو ربلا

 كلام نب ديز نب نامعنلا نب لئاو نب ةعيبد نب لئاو نب جعمض نب لئاو نبأ

 حقب لبق مهنم كالملا لاقرو ريمح كولم نم ناك .كلذريغ لبقو لاق ديز نبا

 لئاو دقو مهكرام نم هوبأ ناكو لايقأ همدجو تح ةانثلا ءايلا نوكسو فاقلا

 لبق همودشب هباحمأ رش مالسلا هيلع لا لوسر ناكو لد ل هللا لوصر ىلع

 تومرضح نم ةدعب ضرأ نم رجح نب لئاو ؟ينأي لاقو ماياب هلوصو

 هب بحر لخد انلف لايقالا ةينب وهوشالوسر ىفو لجو رع هللاف ابغار اعئاط

 لئاويف كراي مهقا لاقو هنن عم هيلع ةساجأو هءادر هل طسبو ةسقت نم هاندأو

 لسرأو اضرا هعطقاو هدالب ىلع هاممتساو هيلع ىثاوريثملا ىلع همم هدعصأو هدلوو

 دحا يشكي هللا وسر نع هل ىور اهايا هطعا لاقو نايفس ىبا نب ةيواعم

 شاعو ةفوكلا لز ائيش هل ىراخبلا وري مو ةتس ابنم ملسم ىور اًيدح نوعبسو

 تناكو نيفص همم دبشو ريرسلا ىلع هعم هلجأو هيلع دفوو ةيواعم مايا ىلا

 08 قىور توم * حقت ةيأز ةعع رابجلاد يع هفمسإ مل ليقو رايجلا ديعو ةمقلع هأئب | كئع يورو مح هدأ د هوم

 م ويغو ىبصحيلا نهرا كيعو سا نإ رددحو بابشنإ بياك اًضيأ هنعىور



 ءاممالا بيب 15

 ةكمنادوس نموهو ةمسو وبأ هتبنك ىباحصلا ( برحنب ىشحو زل 1
 لفون نب معطم نيريبج لوم لسيقو ىدع نب ةمءط ىلوم وهو ىشبحلا هل لاقيو
 موي تاذكلا ةلميسم لق يف كراشو دصحأ موي ةزد- لئاف وقو بفانم فيعنب*

 سانلا رش ىمالسأ دعب تلتقو سانلا ريخ ىتيلهاج ىف تاتق لوقي ناكو ةمايلا
 اثيدحابنم ىراخبلا ىور ةيئامت ليقوثيداحأ ةعب رأيت هللا لوضر نع هل ىور
 نب رفعجو رابجلانب ىدعنب هللاديبعو ىثحو نب برح هنباهنع ىورةزمح هلئق ىف

 ه صم نكسمنأ روبشملاحيحصلاو قشمد نكس ليق ةيمأن ب ورمع
 وبأ وهو فحلا حسم ىف رصتخلا ف روكذم 4 ةريغملا بتاك دارو ) 517

 ةويفملا ممس هالومو ةيعشنب ةريغلا بناك وكلا ىغقتلا درو وبأ لاقيو ديعس

 مصاعو ةبابل ىنأ نب ةدبعو ةويح نب ءاجرو ريمع نب كآللا دبعو ىبعشلاهنع ىوز

 8 سو ىراشبلا هل ىور هتلالجو هقيثوت ىلع اوقثتاو نورخأو ةلدهب نبأ

 ىثيرقلاب الك نب ىصقنب يزملادبعنب دسأن ب ( لفون نب ةقرو )3 48
 ثعبملا ثيدح قف يق, ىبلاب ابنع هللا يضر نيئمؤلا مأ ةجيدخ هتتأ ىذلاوهو

 اهيفىتتبلاب يموم ىلع لزنأ ىذلا سومانلا اذهمالسلا هيلعىبنا لاقو
 تأي طمعن لاق مه ىجرخ واس دا لاقذ كموق كج رك ذأ يحب نوكأ , هيلا اص

 معن لاك مغ ىجرح دايو 2
 9 ارزؤم أرصن كرصنأ كموي ىنك ردي نو ىدوءالا هب تنجام لثم طغ

 هفورحب نيحبحصلا يف تباثهلك هتركذ ىذلا اذهو قوت نأ لفون نب ةقرو ثبلي

 اذهو ةقرو مالسا ىف اوذلتخاو هدنم نبا لاق اهنع هللا ىضر ةثئاع ةيأور نم

 <« هقيدصتو هعابتاو همالسأ ىف رهاظ هتركذ ىذلا ثيدحلا

 نباليقو ةمحم ني سرف نب ىدع نب حيلم نب حا رجلانب مكو إل

 نب ءارلا فعب ةزمبم ساؤر نب ديبع نب ورمح نب ثراحخلأ ن نب نأ ايفاس نب صرخ

 ثيدحلا ىف مامألا وكلا ىساورلا نايفسوبأ ةعصصمص نبرمأعنب ةعير نب بالكأ

 نب ماشهو شع'الاو دلاخ ىأ نب ليعءامسأ عم نيعباتلا ىعبأت نم وهو هريغو



 ١ك ءامسالا بيده

 لوفم نب كلامو نايغص ىلأ نب ةلظاححو تبأث نب ةرزعو نوع نب هلل دبعو ةورع

 كيرشونأو زغب ليضفو قح ها نب ايركزو جيرج نباو نسحلا نب سمبكو

 كراسبلا نبا هنع يور .رابكلا نم قئالخو نينايقلاو ىعازوالاو هللا دع ىلإ
 نا ان قا راع رو يوب ايضا! و ىج 2 نع

 هيوهارثباو لبنح نب دمحاو ىدبمنباو ةبيتقو نورا راه نب ديزيو مدأ نب ب ىو

 نايئسوحبلم هانباو ةبيش يأ انباو نيعم نباو ىنيدملا نباو ددسمو ىديحلاو

 هتلالج ىلع اوممجأو .قئالخو ىي نب ىو يراوحلا ىفأ نب دمحأو عبكو انبا

 نيدجألاق هدامعاو هقيثوتو هتدايعو هحالصو هعروو هناقئاو هظفحو هبلعروقوو

 امويالإ ثيدح ىف كثب هتيأرام عكو نم ظذحأ الو لعق ىعوأ تيأرام لينح

 كانيعرت ل نم ىثثدح اضيأ دمحا لاقو طق ةقرو الو اباتك هعم تيأر الو ادحاو

 فكل ليقف ديعس نب ىبحي نم ىلا بحأ وه دمحأ لاقو حارجلا نب عيكو هلثم

 هرجع .اضقلا ىلو اهاف ثاين نب صنمل افيدص عيكو ناك لاقف اعيكو تلضف

 هرج مو داعم ءاضقلا ىلوق ذاعم نب ذاعمل اقيدص ديعس نب ب ناكو عك و

 باوبالاودانسالاوظنحلاو لعلا ىف مك و لثم طق الجر تيأرام دما لاقو ىمي

 لافو دحأ ىف ملكةيالو داهتجاو عرو عم هقفلاب ركاذيو اديج ثيدحلا ظفحمو

 نم ىلا بحأ وهو حارجلا نب عيكو ريغ هلل ثدحي ادحأ تيأر ام نيعم نبا

 ظفحا طق الجر تيأر امو يعن ىبأ نم يلا بحأ وهو يدهم نباو نايفس

 فوك ع بكو هللا دبع نب دمحأ لاقو هنامز يف ىعازوالاك نامز ف عي وو عكد ن نم

 ىف ةفوكلاب نلك ام رامع نبا لاقو .ىتفي نلكو ثيدحلا ظافحنم ملاص دباع ةقث

 يقوت دعس نب دمحم لاقو اذيبج ناكو ميكو نم ثيدحلاب ملعأ الو هضأ ميكو نمز

 ىذمرتلاوريعنبا لاقاذكو ةثامو نيعستو عبس لم جيملا نم ارسصنم ديب ميكو

 » ةثاموني رشعو عبس ةنس ملك و دإو لبثح نب دمنأ للقو
 ةالص ةيذبلا ىف روكذم يناحصلا طيعم ىفأ نب ؛ 4 ةبتعزي ديلولا ط 89

 دياؤلا بهووبأوه رجا دج لوأ فوريسلا بانك ىفو ةلكولا لوأ فو نيديعلا

 ( ءاممآلا بيذهت ؟ جسدت م)



 ياحصلاة بقع نب ديلولا ةمجرت لح

 ناوكذ ورعىبا ًامسساو ورم لأ نب نابأ طيعم ىبأ مسأو طيعم ىلأ ن نب ةبقع نبا

 ىورإ همأو ىومالا ىشيرقلا يصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نبأ

 ءاضيبلا ابمأو فألم دبع نب سش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب نيك تنب

 ف *هل نافعنب نامع وخأ ديلولاف هين هللا لوسر ةمع بلطملا دبع تب ميك مكح مأ

 ناك لس ال هنظأ ربلا دبع نبأ لاق ةبقع نب اخ هوخأو ؤه ةكم حتف موي لس أ

 لوسر هثعبو اريبك ناك اهريع لاقو الفط ناك الوك أم نبا لاقو ملخلا زهان دق
 رملا لها نيب فالخ الو ربلا دبع نبالاق قاطصللا ىنب تاقدص ىلع يقع للا

 اوبيصتنأ اونيبتف أبنب قسافك ءاجنإ )لجو زع هلوق نأ تملع اهف نآرقلا ليوأتب
 اقدصم هثمب يلم هللا لوسر نأ كذو ةبقع نب ديل ولا ىف تنزع( -ةلاوجي امو
 اوجرخ مهنأل ةقدصلا وعامو اودترأ مهنأ مهاع ريخأو داعف قاطصملا ىف ىلإ

 ربخأو مجرف مهنا همودقل أرورسو احرف فويسلا نودإقتم مهو هنوقلتي هيلا

 ريخلا هوريخاف ديلولا نب د كلاخ ا تلم نا لوسر ميمأا ثعبف مهدرب عى دا

 نب رييزلا نا أريغص ناك لاق نم لوق درب اممو لاق ةي آلا تازتق نود م مهنأو

 ةكم نء اجرخ ةبقع ينبا ةرامعو ديلولا نا اوركذ ريسلا ءاملع نه هريغو راكب

 ةيبيدحلا موي ةندهلا فاهم رده تناكو 3 و ةرجطا ن 0 ةيقع تنب موثك مأاعتخا اد رعإ

 نامعدالو مث كلذ لبق هتخأ درا ىوقبال حتفلا موي اريغص نوكي نف معدفلا لبق
 ارعاش ناكو ابدأو امركو ةءاجشو املحو افرظ شرق لاجر نم ناكو ةف وكلا
 ناركس ناكو مديزألاقةتامكر ميرأ ةفوكلال هاب حبصلا ةالص ىلص ىذلأ وهو
 امي رأ حبصلا مي ىلد نأدعب مديزأهلوق نأ ركس مهب هتالصربخو وبلا دبعنا لاق

 رمأ برشلاب ةياع اودهبش الو ثيدحلا لهأ نم تاقثلا ةياور نم روبوثه

 ناعلتت امل 9. ىماعلا 8 كيعس هلعل هيلع لمعتسا و 3 وكلا نم لزع و دج ناثع

 تياث ةنع ىور بقع اهب هلو اهب قوت نأ ىلا ةقربلاب ماقأو أو ةندغلإ ديا ولا لؤممنا
 تثبأل ةاغ ىوؤوز بقع اهي 83 ةهج يكون لاا

 « اهريغو ىعشلاو جاجحشلا عا



 /١ ديلولا همسأ نم ةجرت

 ىذلاءاملا باب لوأ قرصتخملا يف روكذم 4 موز ريثك نب ديلولا ل 09“.

 ىور.ةفوكلان كس مث ىندملا مهالوم ىوزحلا ىشيرقلا دياولا دمع وبأ وه سجلي

 ور نب هللادبع نب هللأ ديعؤ رفعج نب دابع نب دمتو ىظرقلا بم نب دمحخ نع

 ورمخ نإ دهثو مهارأ نإ دهتوورمم نب ثراحلا ىلوم عقانو ناسيك نب بهوو

 بمك نب دبعمو ةلحلح نب ورم“ نب دهمو رييزلا نب رفعج نب دمو ءاطع نبأ

 سل وبب نإ ىسدعو دهس نب ميهاربا هنع ىور .نيرخأو ىرجقملاديعسو كقام نبأ

 يزاغفل اعبتم ةقث ناك دعس نب ميعاربا لاق ىدقاولاو ةنبيع نياو ةماسأ وبأو
 لاقو قودصوه ىدملا نبا لاقو ةدث وه نيمم نب ىحي لاقو هيلع لع اصيرح

 »8 لسمو يراخبلا هل ىرور .ةئامو نيسحو ىدحا ةنس ةفوكلاب قوت دعس نإ

 ىف بذبملا ىف روكذم ىعازوالا بحاصقكمدلا( سم نب دياولا ) 6

 يلوم لبقو هال وم يومالأ ققشمدلا جل نب دياولا صأرعلا وبا وه ددعلا لوأ

 ورمنب ناوذصو ىعازوالا ممش سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دهم نب سايعلا
 قاحسأ اباو يزعل دج نب كيعمو ثدلئاو ىروثلاو جي رج نبأو ديرب نب روكو

 نباورضم نب ودشار نب دمتو و يسوع نب ناملسو ةزهح نب دمحو ىراذفلا

 مما 8 8
 200 يالا نوصح ال قئال الخو ديز نبه ةالعإإ نب 5 دعو ةعيط

 ماشهو ةمثيخوبأو ىديخلاو لبتح نب دمحأو هلالج ف فاك وهو دعس نب ثيل

 نب دممو بهو نب هللا دبعو ثيرح نب .:يملاو ملاص نب نإوفصو رامع نأ
 نمحرلا دع نب نايلسو مهدو مهاربا نب نمحرلا ديعو ىروصلا كرابلا

 ىبأ نب قحسإو ةعيبر نب ةرمضو دام نب ميو ةيقبو بيعش نب دمحو

 لاقهتيثوتو للعلا ف هلعافتراو هتاالج ىلع اومهجأو نوصحال قئالخو ليئارس

 .شايع نب ليعامسا دنع ماشلا لع نولوقي اباحصأ عمصأ تاك نايفس نب بوقعي

 حسيحص انقتم للعلا لهأ دنع ان وميع هنئس ىلع يضف ديلولا اماق ملسم نب ديلولاو

 «شايع نب ليعامما نم ماشلا ثيدحل ىورا دحأ سيل ليتح.نب دمحأ لاقف معلا



 ريثك لع هدنعو ماشلا لخد ملسم نب ديلولا ينيدملا نب ىلع لاق ملم نب ديلولاو

 ةثامو نيعست و سمح ةئس جملا نم اقرصصنم ةورملا ىذلب ىفوت )١( هنم نكمتسل مو

 م ةنس نوعبسو ثالث هلو نيمو عبرأ لبقو

 نب دلاخ وخأ ىاحصلا ىموزمم يشب رقلا ةريغملا نب  ديلولا نبديل ول) ؟؟
 اك رشم اردب دولا رضح ةهاس مأ مع نبا وهو دلاخ نعو هنع هللا ىضر ديلولا
 هئادف ىف مدقق ىنزاملا ىراصنالا طيلس ءرسا ليقو شحج نب هللا دبع هرساف

 مهرد فالآ ةمبرأب ءاكشفأ ىتح شحج نب هللا دبع عنمتف ماشهو دلاخ هاوخأ
 ىنأ ىل نظي نأ تهرك لاقن ىدنت نا لبق تداسأ اله هل ليقف لسأ ىدف اهفف

 يي هللالوسر ناكف ةرجحلا نع ةكب هلهأ هسبح رسأ الذ ةراسالا نم تعزج
 ةالصلا ىف هتونق ىف لوقيف ةكمب نيئمؤملا نيفهضتسملا نم هل وعدي نميف هل وعدي
 مهسسيح نم كتلفأ م نيديحصلا ىف اذه هئيدحو ديلولأ ن ديلولأ جن أ ملأ

 (؟) ةيضقلا ةرمع همم دبشو يلع هللا لوسرب قحلو
 ىاحصلايدسالانانسوب اناثوح نب نص نب 4للاديعنب بهوإلا 607

 ازه اهو نأ ليق همع ةمجوت ىف هبسن مامن قبسو نصح نب ةتاكع ىخأ نبا وهو

 هنأ ءاصوج نبا نع بيذبتلا بيذهم هباتك رجح نبا ظفاحلا لقت (5)
 لاق ءاضقلا ىلب نأ حلص ديلولا تاننصم بتك نم هنأ عممسن لزن ل لا

 ىف ريثألا نبا ةمالعلا 4 رك ذ (؟)  .هأ اباتك نوعبس ديلولا تافنصمو

 دجأ ىنا هللا لوسراي لاق هنأ هصنو ةثالثلا هجرخأ لاقو اميدحةباغلا دسأ هباتك
 هلت ايكيذوعأ للا مسبلقف مونأآل تءجطضأ اذ ع ىلا لاقن مانمىف ةثحو 1

 كرضيال هناف نو رضحم نأو نيطايشلا تازشض نمو هدابعرشو هباقعو هيضغ نم

 ةيريثلا ةعابطلا ةرادأ ها . هنع كلذ بهذف اهانف كي رقي ال نأ ىرحلابو



 ١ع ءايلا فرح

 (1) هتعيب لعساتلا عيب مث ةرجشلا تح ناوضرا ةعيب عياب نم لوأ

 قبسو ةيسع نت ماه وخأ ىنامي ![ ىرابنالا ىعباتلا( هينم نبابهو) 01

1 
 هامل 0 هام ا
 رسكب ىرامذل اهيو هنلأ دبع وبأ بهو ةينك مام

 ام
 لاق جرت ىف توخأو هبسن ماهت را

 ىعبات وهو نميلا ءاعنصنم نيتلحرم ىلع ةيرق رامذ ىلا بوسنم ةمجعللا لاذلا

 سابع نبآو هللا دبع نب رباج عمس ةيضاملا بتككلا ةفرعب نيروهثللا نم ليلج

 ريشإ نب نايعناو اسناو ةريره ابأو ىردخلا ديهس ابأو ىمعاعلا نب ورمع نباو

 اوقفتاو نورخآو ميكح ن' ةريغلاو ينارعأالا فوعو رانيد نب ورمع هنع ىور

 © ةئامو رشع ةنس دعس نبا لاقو ةئامو رشع عبرأ ةنس قو: . هقيلوت لع

 همسأ لاقيو يلا هالوم يموزرُش درولا أ نب ( درولانب بيهو إإ 6

 السرمءاطعنعىور. ةيمأوبألاقيونامع وبأ هئينكو هلبقل بيهوو باهولا دبع

 عاقمقلا نب ةرامعو كرابملا نب هللا دبع هنع ىور ردكتملا نب دم نب رمع نعو

 دابعلانم ناك متاح وبألاقو ةقثوه نيعم نب ىبمي لاق سينخ نب ديزي نب دمعو

 غرفو سانلا ثدح اذا ىروثلا نايفس ناكو دهزو ظءاومو ثيداحأ هل تناكو

 ةئامو نيسهعو ثالث ة ةنسقوأ .٠ اييهوىف مهب بيطلا ىل أ اني أدم وق لاه مهليدح نم
 وفول غل

 ءايلا ف رح

 هتينكرامع ةمجرت ىف هيسن مدقت رامعدلاو ىاحصلا ( رماعزي رسأب] 5

 لوادساىب نم لجرل لاق هنأ ىعشلا نع ميعن وبأو هدنم نا جرخأ (1)

 لاقف يلع بلا ىتأ كموق نم لجر ةرجشلا تحم ناوضرلا ةعبب عياب نم

 يسنن ىفامو لاق كفن ىفام ىلعلاق !ذامىلع لاق كييابأ كدي طسا هللا لوسراب

 ةمب ىلع ةعيابت نولوقي سانلا ناكف نانسوبأ هميابف ةدابشلاوأ أ حتنلا لاق

 أ كموقل هذه تناك



 ءامسألا بيده 21 5١
 ل

 ةريغملا نب ةفيذح ايأ فااخ نم لأ نم مدق ناكومو زم ىف فيلح وهو راع وبأ

 ةنيذحوبأ ابقتعاف ارامع هاتداوف ة ةيمس أاهمسأ هل ةمأ ةفيذح وبأ هجوزو ىمورشلأ
 ةيمسو رامعو رسأي ناكو رسأي انبأ هللا ديعو رامع امتانبأو ةيمسو رسأي سأ و
 « ةنجلا كدعوم نافرساي لآ ارم د ىبنلا مهل لوقيو لجو زعهللا ف نوبذعي

 كلا عمس : مهالوم ىو نخل ايركزوب [قوكلا لعب ( مدآ نب ىحي) ؟ 1
 نسحلاو سنوي نب ليئارساو ىروثلانايفسو ماس نب ديعسو رعسمو لوغم نبأ
 نباوةيواعم ابأو شايع نب ليعامساو ةنيبع نب نايفسو ةيواعمنب ريهزوحلاص نبأ
 ديلا دبع نبريرجو ةملس نب دامحو ضايع نيليضفو شايع نب ركب ابأو كرابلا
 نباو ليثحنب دهأ هنع ىورو :ةعالاو نم قثالخو سرددإ نب كللاديعو اعكوو

 نورخآو متاح وبأو نيوم نأ لاق نورخأو نيعم نباو ةبيش د ينأ اب ادد هيوعأر
 « نيدتصللا ءامفعلا نم وهو نيتتامو ثالث ةزس قوت . ةقثا وه

 دم نبي مك |نب يبي دمتوبأ وهىاقلا ةثلثلا ءاثلاب( مكاني ىح) 8
 دبع عمس .اهءاضق نومألا هالو دادغب نكس ىزورملاىميمتلا ناعمسنب نطق

 لضفلاو ةنيبعنب نايفسو , سيردإ نب هلل هللا دعوكراملا نبا

 سنوي نب .ىسعو ىدرزاردلا زيزعلا دبعو ديسحا ديع نإ ريرجو ىمو
 جرفلا نب حورو هحبحص ريغ ىف ىراخبلاو مح وبأ هنع ىور نيرخآو اعكوو
 نب يح ىلو دمت نب ملاص لضفاا وبأ أ لاق نورخاو ىذمرنلا ىسيع وبأو

 هورغصتساو ةرب 11 خئاشم هترزوسافةئس نير ءءو ىدحا نباوهوةرصبلا ءاضق
 ةكم يبل لوسر هالو نيحح ديسأ نب باتع نس لاقف ىضاقلا نس  ؟ اولاقف

 ,تشا دق نمو ايندلا م دلعأ دحأ ملكا نب يحي م ضج نب دحم نب ةحلط لاقو

 لح بدأ لاقو هتسايرو هماعو هلضف ريكو ريغص ىلع فذ و هريخ فرعو
 نموُشا ناحيس ل ناحيض لاقف سانلا هب هيمربأم هل رك ذف ةعدب هيف تفرعأم

 نمورملاةم !نمناك للادبعوبأ م احلا لاقو اديدشا راكئادما ءركناو اذه لوقي



 6_5 ١ ءامسالا بيذهم

 هللالأساو رظن هيفمتاحوبأ لاقو مولعلا ىف همدقت لع هل هيبنتلا باتك يف رظن

 دئاوطق اذه ىف هتممطأام لاثف ملكا نب ىي نعتبتك ةعرز ىلال ليفو ةمالسأا

 دهأمتلا نمى يأوي ناكأامفصانسحأ اق دادغي تضرمدقل ىفباجالا ديدشنأك

 ١ ىنأ الآ ريثك ثيدح هدنع ناك لاق هنع بتكي ناكأ دمح ن حلاصأ ليقو

 ةئم اهعمسأ مل ثيداحاب سيردأ ْن هللا دبع نع ثدحي ناك هنأال هنع بتكأ

 ه هللا هحر نيتئامو نيعب رأو نيت ةنس جملا نم افرصصنم ةذبرلاب فوت

 رخاوأ ىف مثدوقفللا أس ىفددعلاف بذبلافروك ذم (ةدمجنب ىبحيإلا 705

 ذئاع ن ورع نب بهو ىلأ نب ةرييه نب ةدعج نب ىف وه صاصقلا ءافيتسا

 ممس. ىعبأتلا ىزاجحلا ىموزحلا يشيرقلا موزخم نب نارمع نب ةمجعملا لاذلاب

 رييزلا وب أو راني دن 7 دهام هةنعىور. ءىناه مأو مقرا نب ديزو ةريره ٠

 ه ماح ىلأ ن ربالاقوةقث وه ماحوبأ لاق . تراث يفأ ن نب بيبحو

 0 ىغر بلاط أ ىلع

 وبأ وه رصتخلا نم عوببلا لوأ يف روكذم4ىسينتلاناسحنن ىبحب )
 يلابوسنم نونلاو قوذ ةانثلا ءاتلا رسكب ىسدتتلانابح ناسح نن ىم ايركز

 ىراخبلا لاقو ةدح ولأ ءأبل

3 

 كتحأ مأ و
 و 2

 اييعرصبلا هل لاقي ورم دالب نم ةفورعم ةدلب سيفك

 نابح نب متاح وبأ لاقو سينت نكس مث ىرصب هلصاف حيوحص هلكو ىباش وه

 دايزنب دحاولا ديعو مالس نب ةيواعمو ثيللا نع ىور ىتشمد كلصأ ءاحلا رسسكب

 ىسيعو ميشهو دين مهاودلاخنب بيهقوو لالب نب نايأسو ةملس نب دامو

 ىرصلا حلاص نب دهأو ىعفاشلا سيردا نب دمحم مامالا ه هنع ىور.سنوب نبأ

 نمحرلا ديعنب هلا دبعو لهسنب دممو نيكسم نب دممو زيزعلا دبع نب نسحلاو

 5 ما احح يا ب |( رو رب ال لن ياللا هاي اخرا لاق هقيثوتو هتلالج ىلع اوقنتاو مريغو ناسح نب ىح نب دمحم هئباو ىرادلا

 دقحأ لاقوأ اب ثدحو ابنتك افقنص ثيذحلأ نسح ةقن ناك سنو# نب ديعص وبأ

 نس ده لاقو الاص ةقث ناك اًضيأ لاقوشيدح بحاص ا ناك لبنح نبإ



 م ىتنلا ايركز نب ىيحي ةمجرت لذ

 الما نحت انك ام دم نب ناورم لاقو ثيدحلاب املاع اثومأم ةمث ناك هللا
 وو نيتئامو ناك ةئس بجر ىف رصع قوت . ناسح نب ىبح مدق ىتح ثيدحلا

 + لسمو ىراخبلا هلىور ةنس نيتسو عبرأ نبأ

 يركز ىفو تادابشلا ف بذبما قروكذم ٌييتعىنلا( ايركز نب ىبحيإل 0
 مدآو ميهاربأ ةجرت ىف قبس دقو ىمج ظنل ىبحي ظنلو هتوجرت ىف تقبس تاغل
 انهيرع فرصتي ال ىحي ىدحاولا لاقو ةعبرا الا ةيمي ابك ءايبثالا هامما نأ
 نملوأ ءاملعلا لاق فيرعتلا عم لعفلا هبشل عئثما ايب رع ناك ول هنال ايموجي وأ ناك
 ىدحاولا لاق( ايمس لبق نم هلل عج مل)ىلاعت شا لاق يتم ايرك ز نب بحي ىبحيب ىعس
 مالسلا هيلع ىسيع نم نسأ ىحي ناكو ىبحب ىسعب نمآ نم لوا نورسفلا لاف

 هللا لاق ةروهشم نآرقلا ف هلئاضفو يركز هيبأ لبق ىبح لتق خيراتلاب ءاملعلا لاق

 دعم يبحيي كرشيي هن هللا نأ بارحلا ىف لصي ملت وهو ةكئاللاهتدانف )ىلاعت

 كرشيناناايرك زاب يلاعت لاقو.نيحلاصلا نم اببنو اروصحو اديسو هللا نم ةءاكب

 باتكلا ذخ يان ىلاعتو هناحبس لاقو ايمس لبق نم هل 1 مل ىحي همسأ مالغب

 م انانح
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 2 هيدلاوب | ربو ايقنت ناكو ةوكزو اندل نم

 ا يم الث د آل هيلع م
 قاع لاقو .ايح ثعيد مويو توك مويو كلو موي هيلع |

 يفت بثو نيتي الا (نيثراولاريخ تنأو أدرف ين مرذت ال بر هير ىدانذ ايكو

 * املا ًْ 1 5 1
 ىلا جررع م لاق ع هّللأ لوسر نأ جارعلاو ءارسالا ثتثبدح فق نيديحصلا

 ىبحتو ميرم نب يسيع ةلاخلا ىنباب انأ اذاف انل حتفف ليربج حتفتساف ةيناثلا ءامسلا
 ةع قصوملا ىلعي نأ نسم يف انيور ام امأو ريخب ىل اوعدو ب اح رف يركز نبا

 بفسوي نع دي زنا ع نع ةماس نب داوع ن نادع نع برح نب ريهز انثدح لاق

 وأ أمخأ دف الا مدآ دلو نم دحأ ام لاق ينم ىنلا نأ سابع نبا نع ناربم نبا

 ناعدجنب ديز نب ىلع نال فيم ض ثيدح وهف أيركاز نب ىبحم سيل ةئيطخم مه
 ىسدعدلوملبق يحي دلوم ناك ىلعثلا لاق هحرج ف فات# نأ ربه نبض سوي وفيه ذ



 1 ٠ «اممالا بيدهم

 مسأ لوقو ةنس نيعدل و نيتلث ن هيادإولاب حبل موياير 3 ناك يلكلالاقورهشأ ةثسل

 تنبهتأر مات تتناكوةنسة امو نيرشع ب اناك سابع نبأ نءكاحضلانعوةنس نيعسأ و

 حانجلانياهجولاوةروصلا نس ىبممناك رابحالا بك لاقو لاق ةنسنيمستو نأع

 ةدابعلاريثك توصلا قيقر نيبجاحلا نرقأ ف نالا ليوط عباصالا ريصق رعشلا ليلق

 ىلاعت هلوق ىف لاقو هتعاطو ىلاعت هللا ةدابع يف سانلا داسو هللا ةعاط ىف ايوق

 بملن انب بهذا نايبصلا نم هنارقا هل لاق بحي نا ليق ( ايبص يلا هانيئآو )

 ىف مهل فقيو سانلا ظعي ناكف اريغص ءىن هنأ لوقو لاق انقلخ بعل ام لاقف

 هللادثمب املو سانلاوعدي حاس مث ىلاعت لا ىلا مهوعليو ميعتو مهدايعأ

 الو هلل ةدابع يشو لاصخ سم# مهرماي نأ هرما ليئارسا ىثب ىلإ ىلاعت

 لتق هنأ ىلع اوقفتاو مايصلاو هللا ركذو ةقدصلاو تواصلاو ائيش هب نوكرشب

 طلسو هيلتاق ىلع ىلاعت هللا بضغو ثسط ىف عضوو هسأو ذخأو ادييش اهللغ

 * الوعتم ادعو ناكو رايدلا لالخ اوساجل هشويجو رصن تاي مييلع

 يف بذبملا يف هركذو رصنخلا ىف رركت ( ىراصنالاديعسنب ىمي إل اد

 نب سس رسب نب ديعس نب كيعس وبأ مامالا ويه .فذقلا دح لواو عاضرلا لو

 راجنلا نب كالأم نئ منغ ن ٠ ةيلعت نب ديز نب ثراها نب ةيلعت نب لبس نب ورمع

 قارعلا روصنملا همدقاو ةنبدملا يضات ىذاقلا ىعباتلا ىدملا ىراجنلا ىراصنالا

 .لاقو ىراخبلا لاق تش مو دادغبب ءاضقلا يىلوت ليقو ةيمشاهلا ءاضق هالوف

 بئاسلاو كلام نب سفأعمس . حصل الو رهف نب سيق نب ديعس نإ ىحت وه مهضعب

 نب ديعسو فينح نب ليبس نب ةمامأ ابأو ةعيبر نب رماع نب هللادبعو ديزي نبا

 ديمو ةورع نب ماشهه هنع ىور ةءالا الا نم قئالخو راسب نب ب نايلسو رييزلا

 نب كلأمو ىعازوالاو جيرج نبأو ةماسأ نب هللادبع نب ديزتو ليوطلا
 ناطقلا هيعسنب ىو ةبعشو كرابملا نباو ثيقاو ناداجلاو نانايفسلاو سنا

 (هايسالا بينهم ؟ جس ٠6 م)



 ناطقا ديعس نب ىبحي ةجر ١6

 هقيثوت ىلع اوعجأو مالعالا نم نوصحم ال قئالخو ىومالا ديعس نب ىو

 نباوديعننب يحيو بابشنبا زاجحلا وث دم ناك ةنييع نبا لاق هتماماو هتلالجو

 لينأ ايش تيأرام ديحلا دبع نب رثرج لاقو ههجو ىلع ثيدحلاب نوثيجب جيرج

 ىرهزلا نزاوي ناك متاح وبأ لاقو سانلا ظافح نم ناك كرابملا نبا لاقو هنم

 تكرلام ىنايتخسلا بويا لاقو سانلا تبثأ ديعس ن. ىبيحي لبنح نب دما لاقو

 تيأر ام ىح_.+لا قيحرلا دبع نب ديعس لاقو ديعس نب ىيحي نم هقفأ ةنبدملاب
 نكسلا نم ريثك يعذل اهالوو ىراصنالا ىبحي نم باهش نباب اببش برقأ

 ده لاقو ةجح ثيدحلا ريثك اتبث ةقن ىراصنالا ىينب نأك دعس نب كمحم لاقو

 نيمبرأو ثالث ةنس قوت دعس نبا لاق هقف هلو احلاص الجر ةقث ناك هللا ديع نيا

 © ةئامو نيعبرأو تس ةنس ليقو ميرأ ةلع نورخأ لاقو ةئامو

 خووف نب ديعس نب ىيحي دبعس وبأ وه 4 ناطقلا ديعنمنب ىيحت لا 4139

 ديعس نب ىبحم عمس نيعباتلا ىعبات نم مامالا ناطقلا ىرصبلا مالوم ىميفلا

 ناسحن ماشهو نايلسز: فيسو نالجت ناو نايفس ىلا نب ةلظنحو ىراصنالا

 اكلامو هنيبع نبأو ىروثلاو بيثوذ ىنأ نااوقبورع ينأ نب ديعسو جيرج ناو

 نافعو ىذهم نبأو هنن ن''و ىروثلاهنع ىور مهريغ قئالخو ةبعشو أرعسصو

 ديبعوبأو هيوهارنب قاحسإو ىنيدملا نب ىلعو نيعم نب يبحيو لبنحنب دمحأو
 رع ن هللا ديبعو ددسمو ةبيش يلأ نب ركب وبأو ةمثيخ وبأو مالس نب مساقلا

 اوقغتاو مثريغو ةم "الازم قئالخو راشب نباو يتثمنبا وىلع نب ورمصو يريراوقلا

 لثم تبأرام لبتح نب دمحأ لاك هحالصو هملعو ةظفحروفوو ةتلالجو ةتمامأ ىلع

 ةنس نبرشع ناطقلا ىبيحي ماقأ نيمم نب ىرحم لاقو هلاوحأ رك ىف ناطقلا نب يي

 يؤرامو ةئس نيعبرأ دجسلل ىف لاوزلا هتفي موةليلو موي لك ىف نآرلا ما

 ناطقا ىيحي لبتحنيدنحا لاقو اهبلط ىلا جاتحيف هتئاف ام ىنعي طق ةعامج بلطت

 مص فأو ىدبم نباو عيك و نم تبثأ وهو ةرصبلاب تبثلا ف ىعتتنملا هيلأ



 ١86 ءاهمالا بيدهم

 ملو لاق نايفس مهنع ىور نمم اخيش نيسمح نع ىور دقو نوراه ن ديزيو

 نيعدانب ىبب لقو اظانملا ا ةاقثا نموه ةعرز ذو لاقو هلثم ىبحم نامز ىف نكي

 هدذلا مو جحرأأ دبع ىل لاق

 اع اندرالشأو !هقفو 59 اظقح هنامز لهأ تاداس نس ناطقلا ىبحن لاق

 كرو ةاقثلا نع ثحبلا ف نعمأو ثيدحلا مسر قارعلا لهال دبم ىذلا وهو

 اقلا نيثالث ناطقلا ىبح نع ىدبم نب نمحرلا دبع بتكرادنب لاقو ءافعضلا:

 صيق هيلعو هتاقو دعب نراطقلا ىيحي تيأر ريهز لاقو اهظنحو

 لاق راثلا نم ديعس نب ىهحبل ة ءارب محلا نم نهرا هلا مس هيفتك نيب بوتكم

 ةلس هدوم ناكو ةثامو نيعستو نام ة ةدس رفص ىف ناطقلا ىح فوت دعس نبا

 <« هللا هجر ةلامو نيرشع

 مهالوم ىموزلأ ىرصملا ايركزويأ ربكب نب 4 هللا دبع نإ بحب ]
 ديعو ثبلثاو كلام عم مدح ىلا ةيسارتكب نب يحب رويكموه كلام يبحام

 1 ب ةعممل ننإو ىدرواردلا 'بدع و مراح قإ مس هل
 لضقفمو رم نب رذبو ةعيف ناو يذرواراألا رنزعلا دبعو مرزاخ يأ ل رزرع

 دمتوديبع وبأو نيعم نبى هنع ىور نيرخآو نمحرلأدبع نب ةريغمو ةلاضف نبأ

 ىراخيلاولعالا ديعنإ سن وبو نايزارلا ةعرزوبأو متاح وبأو ىلهذلا ىف نبأ

 دبع ندم نعاضيا ىررو هحيحص نه عضاوم ىف ىراخبلا هنع ىور ند ورخاو

 دلو سوي نب ديعس وبأ لاق هنع ةعرز ىلأ نع ادحاو اثيدح إسم ىورردنع هل

 نب ىنغلا دبع لاقو نيتئامو نيئالثو ىدحأ ةئمس فوتو ةثامو نيسفغو عيرأ ةنس

 « نيسعحو سح ةئس دلو كيعس



 نيمع نب ىي مامالا ةمحرت ؟ 05

 نب ميك همسأو أردبو ةرّعلا دبش ىناحص نسح وبأ هدجو لسمو يراخلا هل

 * ورمع دبع

 دايز نوع نب نيعم نب ىيحب ءايركز وبأ وه مامالا( نيعمن:ىبح
 ماطسب نب نوع نب دايز نب ثايغ نب نيعم نب لبقو نمحر لا دبع نب ماطب نبا
 ىلوم انأ لوقي ىيحم تعمس ةمثيخ يبأ نبا لاق مهالوم نانطغ ةرم نم ىرملا

 ق ثيدحلا ماما ودو ىدادغب نيعم نب ىيحنو ىرقملا نحرلا دبع نب دينجلل
 ايشهو كرابلا نا ممسرابنالا نم هلصأ بيطخلا لاق هيف هيلع لوعملاو هنامز

 ذاعمو اردنغوثايغ نب صفحو ناطقلا ىيحيو ىدبم نبأو ةنييع نباو امكوو
 ةدياز يأ نب ايركز نب ىيحيو ةيواعم نب ناورمو ناملس نب ةديعو ذاعم نيا

 نب بوقعيو سن وب نب يسيعو فسوب نب ماشهو ثراولا دبع نب دمصلا ديعو

 بهوو روسمابأو ةيواعم ابأو لسم نب نأةعو , ىبحي نب ءايركزو ىرعألا مهاربا

 رجلا دبع نب رم صفح ايأو دم نب جاجحو سنأ نب شيرقو ريرج نبأ
 .هللادبعو شايع نب ىلعو قازرلا دبعو ميسم نب ماك>و ىبع.صالاو ادارقو رابالا
 ىسينتلا فسوينب هللادبعو حلاص نب ىيحيو يلءرلا ةرامع نيراوسو حلاص نإ
 ليعامس او فاقلاب عق مقأ ونب نسحلاو عيب رلانب مرمعو نانا ابأو مير راق ل نب ديمسو
 نب نعمو دادحلا ةديبع ايأو ريغ نب هللا دبعو ديلا دبع نب ربرجو ةيلع نبا

 نب دابعو ةماسأ ايأو ديبع نب نامعو مشاه نب ىلعو دلاوم نب ليعاممأو ىسيع

 ريهزو لبنحنإ دجأ هنع ىور .قئالخو ىراصنالا هللا دبع نب دمحمو دابع

 نع و يلعذل ذل يَ نب دقتو نايئروذلا ميعارب ما انا بوقعيو دهمحاو بنارتخ , نبا

 ةعرزوب ًاوزوراه نب دممو ىدقارلا بتاك دعس نب دمجو ىناغاصلا قاحسإ نبأ

 روصنم نب دهأو دواد وبأو ملسو يراخبلاو متاح > وبأو ىقثمالاو يزارلا
 ىرودللا دم نب سايعو ىراوحلا ىبأ يدم ورابلادبعنب نسملأ نب دمحاو
 .يلصوملا لعب وبأو ةيبش نب بوةعبو- لبتح نإ داو ىدامزا نب ل كديعو



 ١ 6/ نيغم نى يحي مامالاةمجرت

 هتلالجو هظفحو هقيئوتو هتماما ىلع اوعمجاو نوصح الق ئالخودمم نب نيسحلاو-

 اظفاح املاع ايئاير امامأ ناك بيطخلا لاق هنم هعالطضاو ناشلا اذه ىف همدقتو.

 لاقو رودصلا ىف امل ءاغش نيعم نب ىبدثب نم عامسأا ليتح نب دهحأ لاق .انقتم اتيث

 هقلخ لجر نيعم نب يح لبتح نيدمحأ لاقوهلثءسانلا ف تيأرام ىنيدملا نب ىلع

 ثيدحب سيل ىبحي هفرعيال ثيدح لكو نيباذكلا بذك ربظي ناشلا اذهل هل

 ىب«لأسب ةدايع نإ حور سلجم ىف لبنح نب دمحا تيأر ىرودلا سايع لاقو.

 ثيدح نيك اذكو اذك ك ثيدح فيك ايركزابااي هل لوقي ءايشأ نع نيعمنب!

 نوراحلاةو دمحا هبتك ىبحي لاقامل كف اهوعمس ثيداحأ فهتبتسب اذكو اذك

 نامبلاا لوقب هيدي امفار.ةليقلا لبقتسا نيعم نب ىيحي تيأر ىزارلا ريشب نبا
 بتكي ملول ىبحب لاقو ىلرثفت الف اباذك ىدنع وه سيل لجر ىف تءاكت تنك

 نب ىبحي تعبس لاق ةبقع نب دجا نعانيوروءانقلعام اهجو نيثالث نم ثيدحلا

 نيثدحلا نظأو ةبقع نبا لاق ثيدح فلا ةئامس هذه ىديب تبتك لوقي نيعم
 ةئام بتكلا نم محم فلخ هللا دبع نب دمحم لاقو لاةثامسوفلا ةئاهس هل اوبتك

 معأامىتب ب دملا نب ىلع لاقو ابتك ةءواممب ابج ةعبرأو ارطق ر مشع ةمبرأو )١( !رطق
 ا 0 -6! أ

 ىبيحبل نيعم هذلاو فلخو نيعم نب ىيحي بتك ام ثيدحلا نم بتك
 لعن هل قي ل ىتح ثيدحلا ىفاباك اهقفنأ مهرد فلا نيسهحو مهرد فلا فلا:

 ديبع ىبأ نع هداتساب ليدعتلاو حرجلا هباتك لوأ ىف متاح ىبأ نبا ركذو اهسبلي

 وهو نيعم نب يحبو لبتح نإ دا ةمبرا ىل ملا ىعتا لاق مالس نب مساقا

 ىبح بتك مئاح وبأ لاقو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأو يتبدل نب ىلعو هل مهبثكأ

 هللاضفو هلاوحأو ثيدح فلانيئالث نم ابيرق ليعابمأ نب ىموم نع نيعم نبأ
 لغو تثري هلل لوسر ةنيدمب ىفون هنأ ىلع أوقفناو ةريصحنم ريغ هنعلأ ىضر

 بتكلا هيف ناصيام رطمقلا )١(



 نيعع نب ىب# مامالا ةمجرت ١584

 هيلع لمح ىذلا ريرسلا ىلع لمحو يسم هللا لوسر هيلع لسغ ىذلا ريرسلا ىلع
 لوسرنع بذدكلا '"باذ نيعم نب ىيحب ةزانح هذه هيلعىدونو يي هلا لوسر

 ميقا ق نف نفدو نوبت . قنالخ هنزأن + ىف أوعم .تجاو نوحبي صانلاو هيلع هلأ مام 1 م ءايح م 1 -_- هاو مع لا

 لاق نيعمتجم هباحصأو سلع ع ىنلا مانملا يف لجر ىأر رذنملا نب ميهاربا لاق

 بذي ناك هناف هيلع ىلعأ لجرلا اذه تنج يدع ىنلا لاقف نيعمتج يلام
 لاق مانملا ىف نيعم نب ىيحي تيأر رشبم نب رشب لاقو ىنيدح نع بذكلا
 ءارعشلاان رو دلع هللا لوسرنع بذكلا ىبذب ءاروحةئاعيرا لجو رع ينجوز

 ديعف نب ناهلس لاق لاقف متاح ىبأ نبأه ركذام اهنسحأ ن نمو ىثارملا اونسحأو

 لاق مث ةديصقلا ردص ركذو هلل ههحر نيعم نإ ىيح يري

 عمساف ىبحي نوعانلا ىعن ةأادغ « ةيزر نيفملا ىف تمظع دقل

 عدصتي ةرسح ىداؤف لاقف ه ىرثلا ىف ءانند دق انأو اولاقو
 معجرت هللا يلا انا اعزج الو « ةريع ىتيعب كالمأ لو تلقف
 عزفنو حيرتس نمملا ىحيب « ىتيزد مظع للا لبس يف الأ
 عتقم لعلا ف سانلل نكي ملاذا « هدعب لأسيف ىتؤي ىذلا اذ نمو
 اعشق نيح نيضاملا فلسلا نم « ةيقب ثيدملا ىف ىبحب ناك دقأ

 مجأ معلا هنافك ١ ىف جرداو ه و ثيدحلا تام ىضم اهاف

 أوعدصتق مبثب عار ةيعر ه انناك ىبحي دمب ىرايح انرصو

 مجفملا ”حيرتسإ هيلا نكلو ه هتحف_س عمد كنع نفع سيو
 مفدم قلخلا ىف للا ءاضقا الو +« ةليح توملا ىف ىانلل ام كرمعل
 مفشلا ىنلا هنم ىجنل اذإ « هما نم ىت اقواخم نأ ولو

 مجخأو اميثأ هللا لوسر ءزرف « هتيزر تيم لك نع هب ىزمت
 , عزفل سأنلل هيف ىيع دعب اق « ىفم ذأ ملعلا ىلع يكأ انكلو

 عرغو دوج اثيغ ىدم ا ىف < ارواج عيقبلاب أربق شا قل



 ١5 ءاممالا بيكو

 ممم وهو تاء ىتح هلا ىلا « هليدب رقو اينالا كرث دقف

 علمبو ءاشي نمىطعب شرعلاوذو « هيبن راوخ فر هل  راخو

 عفشب ةفايقلا مو اهئاش هل تاره نوكب نأ وجو ال ىف

 هلو نيلامو نيثالثو ثالث ةنس ةنيدملاب نيعم نب ىح قوت ىراخبا

 « للا همحر مايأ ةرشع وحن الا ة ةند نوعبسو عبس

 مهالوم يدسالا قوكلا ةالثلا ديدشتو وأولا معتقب (باثونب ىحز) ؟41/

 ةريرغ فأو دوعسم نا نع يورو سايع نبأو رع نيا عمس يراقلا ىعباتلا

 قامامإ ناك مهريغو نابح نب لئاقمو ةداتتو شءءالا هنع ىورءالسرم ةشاعو

 ةءارقسانا|نسحأ باثو نب ب ناك شمعالا لاق اريثك اكيدح ىورو ةءارقلا

 ةكرح دجسملا ف عمسبال أرق اذأ ناكو هتءارق نسل هسأر ليبقت تبيتشأ ارو

 هل ىور .هقيثوت ىلع اوقغتاو باسلا نم ءاج دق اذه تلق هتأر اذأ تنكو لاق

 «ىلع نب ورعو ىدع نب مهمل هلاق ةلامو ثالث ةلس فو" ملسو ىراخبلا

 ايركز وبأ دامح نب يحينب نمحرلأ ديعنب ركبنب 1 ىحي نب ىكي) "21

 كلامم.سومأدقملانيدي زي نب طيقل نيداي |نبّشاديبعمدس مالوم ىميمتلاىر وباسيتا

 السمو ضايع نب سناو ضايع نب ليضقو ناملس نبومتعمو ثيللاو سنا نبأ

 ةاالا لرم قئالخو ةن اوعابأو نيداخلاو كرابملا نباو ةنييع نباو ىجنزلا

 ىنوطلالسأ نيدو مفار نب د#و ى نبده#تو هيرهأر نب قاحسأ هنع يور

 لعاوةغئاو  قئالخو اهيديحص ىف ملسو ىراخلاو باهولا دبع نب ددمو

 لاق ىدبم نب نمرلا دبع نم تيثاوه هيوهأر نب قاحسأ لاق هئلالحو هقيثوت

 دعب ناسارختجرخا ام لين> نب دمحا لاقو هلثم وه ىأر الو هلثم تيأر الو

 ةياود انيأر اذا انك نايئس نب نسحلا لاقو ىحي نب ىبحن ىلث كرابما نا

 لاقو قارعلا ةناحمر نع ناسارخ ةناحير الق ميرز نيديزن نع ىد نب يحيل

 بد ار مسا نب د لاق ايندلا لهأمامأ وهو ىيحن نب سيح تأم هيوهأر نب قادسأ



 ءايسالا 5 ذهم +١

 هتاب هوفصوو ىبحب نب ىهحب نع لاقف بنتك نمع تاقف مالا ىف ل ىنلا
 ةيحلا ليوط هجولا نسح هسشنل انئاص الضاف اريخ ناك هنأبو احلاص ادهاز ناك
 هةنس نيناعو عبرا نبأ وهو نيتئامونبرشعو تسقنس ىفوت

 ديس ىتشمدلا يتاسغلا ناّمع وبأ ةئراح نب سبق نب «ىحي نب ىيح) 5
 دو# نع ىور ( ١ ) لصوملا ءاضق ىلع زيزملادبع نب رمع هلمعتسا قّدمد لما

 لوحكمو ةورعو ىنالوخلا سيردأ ىأو بيسلا نب ديه سو ىناحصلا ديبل نبأ

 دمجو نوع نباو ديزي نب نمحرلا دبعو ىحي نب ماده هنبأ هنع ىور نيرخآو
 نب ىحي لاق هتلالجو هقيئوت ىلعاوقفتاو نورخأو هنيبع نب نايفسو قاحسإ نبا
 م ءابقق نم وه نابح نب دم وبأ لاقو اهيقف افيرش ايماش ةقث ناك نيعم
 ثمدب فوتو نيتسو عبرأ ةئد ديزي نب ةيوامم مايأ ىف طهار جرم مويدلو مهئارقو

 هنأ لاقيو لاق نيثالثو سحخ ةنس متاح ىلأ نبا لاقو ةثامو نيثالثو ثالث ةنس

 « تافف اهب قرشف ةبرش برش
 قبذبلا ىف روكذم هنع هلاوضو ( باطخلا نير بجاح اقري لا 99

 جييحصلاو هزه نع مهنمو ءارلا ناكسإو ءايلا حتنب وه ىضاقلا باجتحا ةلأسم+

 هزمع كرت الإ ! هتلالج عم ةغلا ىف محلا بحاص ركذي مو زومهم ريغ هنأ روهشلا
 اف ريلاو مسي ه أ .ىفلاةمسقفف ىقييبلا نكس ىو ءايلاو ءاغلاو ءأرلا باب ىف هوذخ

 < ماللاو فاالاي

 .بذبملا ف روك ذم هنعّلا ىذريفاحصلا ىرماملا( دوسالا نب ديزيإل

 ىتالو ىبح ب ىبحي ىا لاق لصوملا خيرات ىف ىدزأالا ايركزوبأ لاق )١(

 ةنظأاب لخأ.هلأسا هيلا تيتكف ايقنواقرس هَل دالب ربك ان م اهتدجوف لصوملا رمح



 لحل ديزي همسأ نم: ةجرب
 يبا كإث“ثكث““لل 100“

 دوسالا نب ديزي ر باج وبأ وه ةعامج ريغب ادرقنم ىلص نميف ةعامجلا ةالص باب ىف

 نييفوكلا قدودعمىرماعلا لاقيو شي رفل فيلح ىعازولا لاقيو ىءاوسلاىزاجملا

 فيئخمو نيسلا مضي ةاوسو ةعيصعص نب رماع نب ةأوس ىلإ بودنم وهو

 ىورو ةالمملا حفني هللا لوسر مم دبش اضيأ دوسالا ىبا نب ديزي هيف لاقي واولا

 اهديعب نرلصي ةعاهج كردا مث هلحر ىف ىلص نميف بذهملا ىف روك ذملا هثيدح هنع

 هرباج هنبأ نع ىور. نسح ثيدح وهو موعم

 ةيواعم هب ىتستسا ىذلا ملاصلا لجرلا ىعباتلا 4 دوسالانب ديزي ) 08
 )١( وه ءاقستسالا ةالص لوأ ف بذيملا ىف روكذم

 فوع وبا وع مرحما حاكت ىف رصتخما ىف روكذم ( مالا ب ديزي) 61

 نب ةيواعم نب سدع نب ورمع دبع لاقبو ورم مصالا مسأو مسالا نب ب ديزي

 وهو ةقرلانكس ىعبانلا فوكلا ىرماعلا ةعصعصنب ةعيبرنب رداعنب ءاكرلا نب ةدابع

 ثراحلات نبةزرب اهمساهماو سابع | ةلاخ نب او شلع 0 ىنلاجوزةلوميم ثخ أنبا

 ىرغصلاةبابل تخاوسابعنب اما ىريكلاة بابل تخاو ثراحلا ثنب ةنوميمتخأ

 ليقو ىلاعت هللا ءاشنأ ءاسنلا ىف نونايب يأ رخأآ تاوخأ نو دباولا نب دلاخ مأ

 ةريره أو سابع بأ ممصو صاقوىأ نب دعس نع ور كا ىنلاىأر ديزت نأ

 يخأ انبا هنع ىور ءادردلا مأو ةشااعو ةنوميمو كلام نب ب فوعو ةيواعمو

 رباج نب ديرب نب ديزبو ناقرب نب رفعحو نارهم ن نوميءو هللا ديبعو هللأ دبع

 فوت هقيثوت ىلع اوققتاو نورخاو ىنابيشلا قحسا وبأو ميلس ينأ نب ثيللاو

 نبالاق ةثئامو ىدحا ةنس ليقو عبرأ وأ ثالث ةنس ليقو ةثامو ثالث ةنمس ةقرملاب

 «ثيدحلا ريثك ةقث نأك دعس

 خزعل هلعأو بيذبتلا بيده" بحاص هركذي لو خا مسالا عب 51 ضايب اذكعم 68

 بذباإ ع ف هك رغد 7 ىلاعت ا ةقحر افامعما كنك هركذ 0 هير

 معا هّللاو

 (ءاسألا بيذت ؟ جس ع



 ديزي ةيسأ نم ةحرت ١

 2.1 ا لا
 هللايضر ةرشعلا دحأ حارجلا نب ةديبعى أ وخأ 4حارجلا نب ديزي ) 5

 هدنسثيدحه ف رعبأل وةباحصلاف مين اوبأ وهدم وبأ هوو ذ ىاحصلاى ريقلامهنع

 ه ؛ةئاكر نيديزن ) ©

 ةدجرفف قيس دقو ديزب دبع نب ةناكو ةعراصلا هنع لوقا اما طلغ أاذهو للم ص

 ةعراصملا ىف ثيدحلاو كانه هان رك ذ اك نغسلا ف ثيدح اذكهو ادضاو ةناكر
 نا وهو ةعراصملا ف هل ركذال كلو اضيأ ىاحصف ةناكر نب ديزن ادأو فيعض
 قق هبسأ ماع قبسو ديزي دبع نب ةناكر نب ديزب وهو ةعراصلا يف روك دما ةناكر

 2# معا أ لاو هيبأ ةوعرب

 نب ىزعلا دبع نبدسأ نب بلطملا نب د وسالا نب 4 ةممز نب ديزب]) 5

 مويدهشتساو ةثيلا ىلا رجاهو اءدق ملسأ ىكملا ىناحصلا ىدسالا يثيرقلا ىعق
 )١( فئاطلا موي راكب نب ريبزلا لاقو روبخجا لوق ىف نينح

 ويسلا باتك ىف بذهملا ىف روك ذم ىباحصلا ؟نايفس ى ا نب ديزي) ؟7]9

 برحنب رخص نايفس ىبا نب ديزي دلاخ وبأ وهو رافكلا خويش لتق ةلئسم ىف
 هبخأ و هيبأ ةدحرت ىف هبسن ماع قبس ىباحصلا نبأ ىباحصلا ىومالا ىشيرقلا
 ديزي هل لاقي ناكو هل بقع الو فوتو نايغس ىبا ىنب لضفأ ناكو اولاق ةيواعم
 ةيقوأ نيعبراو ريعب ةثام ص ىبنلا هاطعأو انينح دهشو حتملا موي مسا ريخا

 ملعب نيح ماشلا شويج ىلع هنع ل ىضر قيدصلا ركب وبا هلممتساو دموي

 يفأر ماب شام ركب وباو بكأر وهو هعيشيل هعم جرخو هب مهاصوأو هحوتفل
 ةديبعوبا فوت امن ابتيحانو نيطساف مالو هلع ثا ىضر رمع فاخاسا امف ركب

 هاخا فاختسا ديزي قوت امهلف ديزي فاختسا ذامم قوت املف اذامم فاختسا

 وق ةزوضالاس ل اجلا ىف ةروشلاتن زاك هيلاو ةباغلا دسأ هباتك ىف ريثالانبا ظفاحلا لاق )١(

8 

1 

 هيضري منأو تكس هيضرنأف هيلغ ةهوطرع الأ ر أ يلع وهما نأ كيذو
 2 1 + ا فلو 210 ببن اشرف نأ

 مل شيرق فارشأ نم ناكو مجري ىجحان اوعأ هل اوناكو هيف علم



 احألا ديرب ةيسأ نم

 تناك ل نب ديلولالاقو ةريشع يلام ةنس ساومع نوعاط ىف مهتوم ناكو ةيواعم

 ه يلع ىنلا نع ةياور هل ةيراسيق حتتف نا دعب ةرشع عسق ةئس هتافو

 ورم نب ىدع نب ةمجعملاءاذأ حتمي وه ميطخلا نب« سيقنب ديزنط .؟ نة

 رعاشلا ميطخلا نب سيق و رهدوبأو قاحصلاى رغظلا ىراصنالا رفظ نب دب و نبأ

 دحأ موي حرجو 6-0 لع نا لوسر عم اهدعب دهاشماو ادحأو اردي دهش روهشلا

 باطخلا نب رعومزف قارءلاب ديبع ينأرسسج مويدبشتساو ةحارج ةرشع ىتنثا

 «مانركذام ركذو ةبادصلا يف ربلا دبعنا هركذ . هنع هللا ىضر

 ةطقللا ىف رصتخلا ىف روك ذم ةدحوم ءاب م نونب «ثعبتملا لو مديزيإل

 مضإ ديهس نإ رسب هنع ىور ىنبحلا دلاخ نب ديزب نع ىور ىندم ىعبأت وه

 نمر ادبعيأ نب ةعيروىراصنالا ديعس نب ير ةلمبملا نيس س ةدحوملا ءايلإ

 0 « لسمو ىراخبلا هل ىور هقيثوت لع اوقفتاو

 ناداز لاقيو ةمجمملالاذلاو أىازلاب ىفاز نب 4 نوراه ن نب ديزيإ) 5+

 وهو دلاخوبأ كيد ةينكو ىراغ نم هلصاو ىطساولا مهالوم ىملسلا تباث نبا

 2 نا دوادو ىعيتأأ نا اس عمس حالصلاو هقعلاو ثيدحلاب ني ووبشملا ةعالإ دحأ

 5 م - 0
 الام ايأو ليوطلا ديحو دلاخ ىلا نب ليعاممأو ىراصنالا ىو دنه

 نم عمسو نيعباتلا ن“ مهريغو و قحسا نإ دهثو نوع نإ ل ديعو ىعج_فثالا

 .ةيفشو كالامو بيوذ ئ أ نب راو ىروثلا نايفس ميلم تاعامج نيعباتلا ى مناك

 نإ ىبأ ؛ مدآو ةبتقو ليعامسأ نب ىسوم هنع ىور نوصحال قئالخو ناداجلاو

 02 :ركبوبأو هيوهارنبأو نيعم نب ىدحو ىندللانب ىلع و لبن نب دهحإو صايأ

 نإ ده ونانس 1 نيدهعأو عيلم نإ دهأو ةقعاص ميحرلا ديع نب دمو ةيش ىب

. 
 جاو ىمورتااهللادبع نب دهحا و ىل طّقسأ 198 ة<رلاديعنبد قعاودل ةءأوأا نيدهاوتار

 هتمأمأو هظذح وهنأ الح وهقيث وت ىلعأ وعجأو نوصحم ال قثالخو حصان نب ديبع نبا

 ناك نيعم نب أو ىنيدملا نب ىلع لاقو ثردحلل انة اظناح ناك لبنح نب دهعأ لاق



 هنلأ 0 500 5 5
 هيلع ىلا قحسأ نب بودمي ةقحرت 15

 هللا دبع نب دمحا لاقو هلثم نع لأسي ال قودص ماما ةقثوه مئاح وبأ لاقو ةقث

 تيأارامركبوبأ لاقو هرمع رخآ ىف ىععو ادبمتم ةالمعلا نسح اتبث ةقث دبزي ناك

 الاع تأ رام نانسنب دهأ لاقو هلثم نيب رصبل بأم ميشع لاقو هنم اظفح نا

 نيبورصعلاو ربظلانيب ىلصب ةناوطساهث اك موقي نوراهنب ديزب نم ةالصنسحأ

 ناتورعم ميشهو وه ءاملعلا لاقرابنلاو ليلا ةالصنم رقي نكيملو ءاشعلاو برغملا

 نب ديزي نمظفحأ طق الجر تيأرام ىندما نب ىلع لاقو راهنأاو ليلا ةالص لوطب

 ظنحاور كل الو اهديناساب ثيدح فلا نيرشع ظحا لاقدبزب نءانيورو نوراه

 نوراه نب ديزي تعيس بلاط ىلأ نب ىي لاقو ثيدح فلا نيرشع نيبءاشال

 ةنامو ةرشع عي ةنس دلو ٠ الا نيمبس سلا ف نإ لاقي ناكو دادقيب هساوت ف

 * نيلأمو ثم ةئس قوتو

 ! هلأ بذبلا ىف روكذ ىلاطا 98 دبعلاو ةأرملل خضرا بأ رو وث ذم 4 زهره نب ايزيإ 1
 ا تن 1 0 31

 رافغىب ىلوم لاقيو ل ىبللا ى د دلل ىسراقلا زمرق نإ كيزي ني ادعو وه

 ىرجقما ديعس هلع ىور ةريره !أوابع نإ نبأ ممم ... :سأن وعد سود ىلوم ل و

 هةرمحلا موا لاول ىأر نأكو ةجيحص قل ىور . ةق وهو مجرغو ىفص

 تاواص ءايبنالاوبأ ىبنلا نبا ىبنلا نبأ ىبنلا (قاحسإ نب بوعي ) 551

 فسوب وبأ وهو هريغو فقولا ف بذبملا قرركت نيعمجأ مييلع هعالسو هيلع أ

 0 1 هبا
 نارقلا يق هيلع ءانثاا رركت هع نمر لياخ ميهاربا نب قاحمإ نإ برقع

 اهب ئصوو) ىلاعت هللالاقو ةروودملا تاباذلاب فسوب ةروس ىف ىلاعت تأ هركذو

 ىلا” لاقو سانلا نم ءابفسلا لوقيس يملاعت هلوقىلا تايالا (بوقسيو هينب ميهأ ربأ

 هل ان .هووىلاعت لاقو لبق ن 0 ائيدهاحوو انيده الك بوقعيو قادسإ هلاثيهوو

 3 , الأ انرم 0 نودهم ةعأ مهائلعجو نيحلاص انامج الكو ةلفاث بوقعيو قاحسإ

 راصبالاو ىديأالا ىلوأ بوقعيو قاحمإو ميهاربأ 38 دايع 03 ذاو ىلاعت لاقو



 15 هاهم بإاذوم ١؟كم امال

 تبثو ' رايخالا نيفطصملا نمل اندنع ممناو رادلا ىرك ذةصلاخب مهانصلخأ انإ

 نبا ميركسلانب | ميركسانب ا ميركلالاق حيي هللا لوسر نا ىراخبلا حيحص
 ليئارساو وقع نأ ملعاوميهأربا نإ قاحسإ نب بوقعي نب فسوي مركلا

 نوفدمهنأ ربتشا دقو مهدجو ليئارسا ىنب ءاينالا وبأ وهو نآرقلا ىف رركشلا

 « سدقملا ثدي برقب ليلخلاب ةامسملا ةدلبلا ىف هدجو هيبأ دنع ةسدقملاضرالاب

 رفاسللا ةالص لوا ىف بهذبملا ىف روك ذم ىناحصلا © ةيمأ نب ىلعيؤ» +19“

 لاقيو دلاخ وبا لاقيو فلخ وب أوه لحفلا لوص باي لواو مارحالا باب لواو

 نإ ديزنب ركب نب ثراحلا نب ماه نب ةديبع ىبا نب ةيها نب ىلهي ناوفص وبا

 نونب ةينم نب ىلعي هل لاقيو ىميمالا ميك نب ةانم ديز ن.كلامنب ةلظنح نب كلام

 هيبأ مأ هتدج ىه راكب نب رهزلا لاقو همأ ىهو ةنذخم تحت نم ةانثم مث ةنكأس

 كوبتو فئاطلاو انينح دبشو ةكم حتف موب ىلعي لسا ءريغو ربنا ديع نبأ هطلغو

 رمجهلمعتساو هطيلقت لعاوقنتاو أردب دهشهنأ هدنم نبا ركذو كلَ هللالوسر مم
 نكسي ناكو ءاعنص ىلع نامع هلمعتساو نميلا ضعب ىلع هنعّشا ىفرباطخلا نبا

 ائيدح نورشعو ةينامّجتتَم هللا لوسر نع هل يور مركلاب او رعمادا وج ناكو ةكم

 ةمركعو دهاجتو ءاطعو ناوفصهنبا هنعىور ابنم ةثالثىلع إو ىراخبلا قفتا م هنأ م ةنالث اع اممو يراخشلا ا ؟زتا
 1 ١ أ 1 1

 « نيثالثو ميس ةنس هنع هلبإ ىفر ىلع مم نيفصب لتقو نورخاو

 يف ريسلا باتك ىف بذهملاف روك ذء © رفاكلا قيرطبلا قايإطف 4

 فاقلابو ةددشم نو' م ةوسوتن# تك ند ةانثم ءاي وهو ىراسالا لق ةلكسم

 ركئاف هنع هللا ىطر قيدصلا ركب ىببا ىلا ةنيدملا ىلاهسأر لمحو ماشلاب ارفاك لتق
 ءابلا رسسكب قيرطبلاو يم هللا لوسر ةنيدمىلا فيجلا نوامحتا لاقو هضار لقن

 224 مدقم ىا دئاقأا وه مورلا ةغلب قيرطبلا قيبلاوجلا نبأ لاق ريمالاك وهو

 2 بنرهأا هن تمم رو هق راطب مهو اخرتمارو هان عا هن تماكنو ةقراطن هعحو اعرتمإو



 هللأ 5 5 5 230

 سلع ىنلا بوعي نإ فسوب ةمجر 5

 اذه فسويو هئيدح ىورف ارمت لكاف امدأ لكاي ال فلح نم ةلئسم ىف بذهملا ف

 ىندم وهو هيبأ ةمجرت ىف هيسن مام قبسو بوقعي وبا فسوي هئيثكو هبوار وه
 هركذ فسوي هامسو هسأر ىلع هدي مضوو هرجح ىف يني هللا لوسر هدلجأ

 تدل متاح ينأ نبا لاقو ىناحصهناب اوحرمصو ةباحصلا ىف روبخجاو ىراخبلا

 ىور ادردلا ىبأو هيباو ىلعو نامع نع اضيأ ىورو لاق اك سيلو ةيحص هل

 دمجو مثيفلا ىبا نب ىبحيو زيزهلا ديع نب رمعو روعالا ةيم ىبا نب ديزل هلع

 نابح نإ ىيح نب دممو هللا دبع نب نوعو ىراصنالا ىو ردكتلانبا

 . نورخآو

 تاولص نمحرلا ليلخ ميهاربا نب قاحسأنب (بوقمينب فسويإل 57
 تس فسو. فو فقولا باب رخآ ىف بذهملا قروكذم نيعمجا مهيلع همالسو هللا

 ىدلا حيصتلاو هكرتبو زمهلا 4 اهرسكو اهحتفو نيسلا مظ هجوأ ةتس واتاغل

 ضعباو هل قاةتشا ال هنا باوصلاو يعج مسأ وهو هم الب ابمض نآرقلا هب ءاج

 تا يف نيا نبا هللا ىن اذه فسويو هقافتشا ىف طيبخم مهريغو نيرسفلل

 ,ارقلا ىف تصعق ىلاعت هلا ركذو مييلع همالسو هللا تاولص هليلخو هللاىن نبا

 ثيداح "لإ واييلا مضأ أم يلا هتصقب ةصتخت هتروسو طسبلا لكأ ةلصْفم ةطوسبم

 نباميركلا لاق يَ هللا لوسرنأنأر عنب |ثيدحابنم هلئاضنب ةرهاظتم ةحيحصلا

 .يراخبلاهأورميهأ مرا نرقاسإ نببوقعب نبا فس وب ميركلا نب |ميركلا نب أمي ركلا

 نعسيل اولاقهش مهافتا لاق سانلامرك نم يفتي هللالوسر لئسلاق ةريره لأن عو
 ءاورشا ليلو هللا ىننبا هللا ىن نيالا ىن نبا فسويسانلامركافلاقكنأن اذه

 ثبلام نجسلاىف تثيلولو كي ع هم لوسرلاقلاق اضيأ ةريره يأ نعوىراخبلا

 ى سنا نعو ىراخبلاظظذل اذهو قيس موئراشبلا هاوردتج جال ىب عادلا ىناتأ مث ف سوي

 أن حتنف ةثلأتلا ءامسأأ ىلآ يف جرع مث لاق 2-0 هل لوسر نأ ءأرسم الاثر دح

 وبأ ركذو ريخم ىلاعدو بحرف نسل ارطش ىطعا دق وه اذ فسويب انأ اذا



 ١ يني ىنلا ىت» نب سنوي ةمجرت هنلأ . 5 .٠

 نسحن والا ضيبأ ناك هنأ فسوي ةصق ىف سئارعلا هباتك ىف ىللعثاا قاحسإ

 نئاسلااو نيدضعلاو نيدعاسلاظيلغ قاخلا ىوكدسم نيا رعهشلا دعج هجولا

 انمح قاحسإ هدج ناكو انسح هديزت ةيأش هينيع نيبو هبحو نيزي لاخلا كقذ

 ءاقصر ىسحلا نم فسوب ىلاعت هللا ىطعاو اولاق ة:بح ةرام قاحسا مأ تناكو

 ءارحايتدج نم نسحلا اذه ةراس ترو اولاق ادحا طعيملام ةرشبلا ءاقثو نوللا

 ميمودق دعب هدالوأوبوقمي ماقا نيضاملا رابخاب ءاملعلا نع ىلعتلا لاق مدآ جوز

 معاصوأ ةاقولا هترضح اما شيع لعبغاب ةنس نيرشعو اهبرأ رصمب فدو ىلع

 هتروحأودفسوي هب جر هدجوهيبأ دنع نقديو سدقلاّت دب ىلا هدسج لمح ناب

 .ضاعر ةنس نيعبرأو اعبسو ةيام بوقعي رمع ناكو تورات ىف الوقت هركسعو

 رقدوةنس نيرشعو ةلام نباوهو قفونو ةئس نيرشعو ثال/بوقءي دعب فسوي

 نه«لياارسأ ولب تجرخ نيد ماشلا ىلا هنمز ىف ىسوم هلج مل ليثلا ف رصع

 « ماشلا ىلا رصم

 فئولأ باب ىف بذهلا ىف روكذم ل هللا لوسر (ىتمنإ سنوي ا

 5 2 هحواوأ تال كلاس سل ود ؛ ةواروصنم قو ىف ةاأنخا ءانلا ديدشتو ملا حتفب ىت ١

 هاج هبو مح الب اهنض حيصقلاو ةكرتو زمهلا مم اهحتفو اهرس نونا مض

 8 نيلسرأل نأ سنوي ناو) ىلاعتشأ لاق ةمولعم هلضفو هتلاسر ىف تأب " الاو نارقلا

 ,سأوي ره نونلا وذو نيتي الا ايضاخم بهذ ذا نوثلا اذو ىلا: لاقو تانآلا

 م 3أ ةريملا ف ىزلا باذع مينع انفشك اونمآ امل سنوي موق الا ىلاعت لاقو

 أ _ره هلمط هبر هايتجاق ىلاعت لاقو نيدح ىلا مهانمتمو

 أ 0 ضأ لوسر لاق لاق سارع نبأ نع نيحصصلا

 ُ 0 كه ! مد هم مضت ا ف ال امو
 ىأ ةيسنو ىف نب سنو نم ريح انأ لوقب نإ ديعل ىتبط 3 مس

 توك أو ئراخبلا ةباور قو هيأ يل ةيسل و هلوق امهماياور صعب ف طقدمو



 ءايسالا بيدهم ١8

 ان رسلاقسابعنبا نع اضيا نيحيدصلا يفو ىنم نب سنوي نم لضفا ادحأن أ
 هذه ةينث ىأ لاقف ةيلث ىلع انيتا ىتح ةئيدملاو ةكم نيب هيلع هللا لوسر عم
 ةيجهيلع ءارمح ةقان ىلع ىتم نب سنوي ىلأ رظنا ىن لاقف تفلو! ىشره أولاق

 ١ «ايبلم ىداولا اذهب ارام فياهتقان ماطخ

 بابى بذبلل ىف روك ذم ىعفاشلابحاص ( ىلعالا دبعزب ساوب ]و

 ةرسيمنب يلعالا دبع سن وي يسوم وبأ وه ةضورلا ىف رركتو ةالصاإ دسفيام

 ةنيبع نبا عمس مامالا ىرصملا لادلاو داصلا تفي ىفدصلا نابح نب صفح نبأ

 ىسفانطلاديبع نب دممو لس نيدياولاوكيدفىبأ نيلبعامماو ضايع نب سن و
 ةياورلارثك او هحيحصيف جاجمملا نب سم هنع ىور نيرخآو ببشاو ىعئاشلاو

 نو رخآو هجام نياو ىئاسنلاو ةعرزوبأو نم رلاديعةنباو ىزارلا متاحوبأو هع

 هيلع ثعيح رمم)ا نب رهاطلا ابأ تعم مئاح وبألاق هتلالجو هقيئوت يلع اوقذتاو

 ىئاسألالاقو هناش نم مفربو هقثوي ىأ تعبس متاح ىفأ أ نبا لاقو هرمأ مظعيو

 ىذ ىف دلو .هباحصأد حاو ىعفاشلا نع ةديدملا صوصنلا ةأور دحأو ةدث وه

 مو نيتسو عبرأ أ ةنس رخآلا عي رربش ىف ىفوتو ةثامو نيعبس ةنس ةجملا
 ١ ألا ! ]1 41 ر مش 4 عامي 1 ند ”0# 5
  1 1لوف مكه قرصبلان سا بحاص 4 فيمح لا سأاؤت ل 3

 نب سنوي اديعوباوه ,الولا لئاو ىف بذيملا رخآ ىفو ةيحضالا باب رخ ع

 تالام نب سأ ىار ليللا ىعباتلا ىرصبلا مهال وه ىدبعلا راثيد نب ديبع

 نايقس هنع ىور نيرخآو ىئائيلا اتاثو نوريس نباو ىرعهبلا نسحلا عمد و

 اوقذتاو قادلخو دلاخ نب بيهوو نايلس نب رحاممو ناداحخلاو ُ هش و ىروثلا

 تعطتسا اف ديبع نب سأوب هنن تسل اد ةمقلع نب ةءاس لاق هتلالحو ةقي وت لس

 نبا لاقو ةقث وع متاح وباو نيعم نبأو لبنح نب دمحا لاقو ةلك هيلع دجأ نأ

 دمم لاقو ةنامو نيثالثو عت ةنس فوت هرعغ لاقو ثيدحلأ ريثك ةقث هع نأك دعم

 سابع ن :بب هَل دبع نب يلع نب تا ديعو نايلس تيأر ىراصنالا أ ديع نيأ



 ١5 ىنكلا "يناثلا عونلا

 مهقانعأ يلع ديبع نب سنوي ةرانح نوامح يلع نب ناملس ىببا ادمو ارذعجو

 طقالجر تيأر ام رماع نب ديعس لاقو فرشلا هللاو اذه ىلع نب هللا دبع لاقف

 « معا هللو اذه ىلع نوققتم ةرصبلا لهاو سنوي نم لضفأ

 ىتكلا ىناثلا حونلا
 فلالا فرح

 اهريغو قحسا أو دما ىلأ باب

 ةضورلا ىف روكذم هوجولا باحصاانبا-صأ نم 4 ىناجر جلاد محا و بأ ٠/81

 )١( دما وبأ وه ليلا ف تأنز ةلأسم ىف ناعللا باتك لوأ ىف

 روك هوجولا باحصأ انب اددصأ نمهيقفلا # ىنيارفسالا قاحسإ وبأط

 ميهار اوه قاحسإ يسال وسال فا ا ةضورلاوطيسولا فرك ذ

 قوص الأ ةيقفلا وهر روباسيل غي ميرال ق :ىروبأبنل هلل ديع وبأ مالا 38 اهريغو

 هلر أ دقو اهم ماقملا دعب قارعلا نم فرصنأ دهأازلا مولعلا هذه ف مدقملا ملكتلا

 فيحلا 3 جرخ نأ أ ىلا نطولا راتخا اولصنتلاو مدقلاب نامأ ردعو قارعلاب ءاماعلا

 ةيئاطوح و ابيف صردو ايلثم ابليق روباسدنب نوي ىتلا ةسردملا هل ثدأو روباست يلا

 جلعدو ىعفاشلاركبابأ قارملابو هتارقأو ىلبعامسالا ركبابأ خيشلا روباسدنب عميس

 لاق ءاملعلا نم نوددهتلا هنع ثدح ىناعيسلا كب وبأ لاقو اهنارقأو دحأ نأ

 .آزإ ٠ هلا هب 1 1 هللا ءاس هاندا |[. ءليقلا عل 5 1 حلا
 يلا راس 2 قاحسأ وبا خامس ةاظنو يءراعل اليع امان رئاعلا دبع نسداوبأ مام از

 ةمامالا طو رش هعاجتساو مولملا ىف هرحيتل دابتجالا دح وغاب نيذلا ءاملعلا دحأ

 خسنلا عيمج ىف ضايي اذكه )١(

 (ءامسألا سيفهمت؟ جس ؟؟ مز
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 .لسلرم ناك 3 لاق ة:سلاو باتكلاب هتف رعمو لوصالاو مالكلاو هقفلاو ةيبرعلا نم

 متاح اي نأ كتفي نذّؤلا حلاص وبأ لاقو عرولا 2 نيفلابملا ةدايعلا ف نيدبتجلا

3 
 2 ها ذل

| 3 

 ىهنش ثأنيأر عأ نم عجرأم دمب ىلإ لوقب قادسإ وأ كاس

 ا
 | ناك لو نا 8 533

 ةنسءاروشاع موي ربشأة سم وحن مالكلا اذه دعب قوتف روباسينب ىتوم نوكي نأ نأ

 هفيناصتوهثيداحأ وهلئاضفو هدا وفو لات قفوا!مامالا هيلع يلصوةئامعب رأوةرع ىلع

 رصع ىفاوهمتجا نيذلا ة ”الثلا دحأ ذاتسالا ناكو .تادل#م ىفبعوتست نأ نمرثك |

 بهذ. ةرصنب نيكاقلا ةيمالكلالئاسملا ف ةئسلاو ثيدحلا بهذمرصن ىلع دحاو
 ركبوبأ ىضاقااو ىنيارثسالا قاحسأ و بأ ذاتسالا مهو ىرعشالا نسطأ ىأ خيشلا

 ءاسنثلا مييلع ىنأي دابع نب بحاصلا ناكو كروفنب ركب وبأ مامالاو ,ىنالقابلا
 ىقونهنأ ىناعمسلاركب ىبا لوق اأو ميفصن اهنيكل مه فلام ىلزتسم هنأ مم نسحلا

 لاق نئارفسا ىلا لمحو روباسيلب قوت هنأ باوصل اق هيلع هوركناف نئارفساب

 ةقيرطل ارمصان قحسا وبأ ذاتشالا ناكو هللا همحر حالصلا نب ورم وبأ خسيشلا

 تاكشا لوصالا نملئاس يق ىمفاشلابهذم ديبأتب اعلاطضم هقفلا لوصأ ىف ءابقثلا

 نآرقلا خسن ةلأ أسك اهيف هتقناوم نع أوئيج ىتح نييمفاشلا نيملككتملا نم ريثك ىلع

ُ 02 

1 
 0 مو ةئسلاب ديتق ل رك نأ لوقل هلأ لوق ١ ناك ىدح ند و نيفبديغأ نم بدصللا ل نإ 1 00 ملا ٠

 تاق ىعفاشال لوق هنا :ا لت نم لوق حصا الو ةقدنز هرخ 1و ةطسنم هلوأ بدصم

 لاق دابتجالاب سمشلا بورغ نظ ول متاصلا نا ابنه ةمبع ةببرغ لئاسم هلو

 «حعيحصلاوه وباحصالارورجهزوجوهنةيتي ىتح طفلها زوجي القدح سا وب اذاتسالا

 قطرشاايف ةضورلا ىف رركذم ةيبرعلاف مامالا (جاجزلا قاحساوبأ») 5

 ىرصيلا ليس نب ىرسلا نب قاحسا وبأ وه دلو لواب اهتالط قلع زميف قالطلا
 كدادغب ةيراتقبيطخلا لاق نآرقلا ناعم باتك بحاص ىوحالا

 بتاقيصق هل بهذلا نسوعو داقدع الأ نمسح نيدلاو لصملا لها نم اذه جاجرأ 503 0 55 اهيا هيلا كل 1 حلل ال ا :ع أر هل!

 بيطخلا يور من هريغو ةريفلا نب هللا دبع نب ىلع هنع ىور .بدالاف ناسح



 048 ءاممالا بيذهت

 ةملعتل داربملا تمزاف وحتلا تيبتشاق جاجزاا ُّط رخاثنك لاق جاج اا نع هدانسأب

 نب مساقلا ريذ رلا بدؤب جاجا ناكو جاجّلا ةذمالث دحأ ىسرافلا لعونأ ناكو

 جاجزأا فو'و راند فلا نيميرأ قوف ايلظفع ذلام ةيسل و ةيرح ند لآأو نأ ذيبع

 «ةثاملثو ةرشع ىدحا ةنس ةرختألا ىداه نمت اختل ةرششع ىدحال ةعججلا موي

 ٌةرودكم ةدحوم ءاب اهدعبو ٌةلمبملا نيسلا حتتتي ( ىعيبسلا قاحسأ وبا) ؟ا/؟

 اذه قاحسأ ول و ةبواعم نب بعجشم نإ عيبسألا ةيضأ ةليبقلا دج ىلا بوساع

 وهو رك ىعبات وه ندبلااب ةلافك لاةلئثسم ىف نامغلا باب ىف بذبملا ىف ر رك ذع

 ناده نم نطب ميبسلاو ىعييسلا 3 ىف ادمحلا ىلع نب هللاديع نبودر# قاحسا وبأ

 ةماسأو بلاط ىبأ نب ىلع ىأرو نامَع ةفالخ نم اتي نيتنسأ قاحسأ وبادلو

 رم نباو سايع نإا عمص و مركم ع امص هل معصب لو ةيعش نب ةرفلأو ديز نبأ

 ثراملانب ورمسوريشب نب نايهنلاو ىمطخلادبري نبورمعو ةيواعمو رييزلا نباو

 ءاحلاب ةثراحو درص نب ناميلسو بزاعني ءارجااو مقرأ نبديزو ثيرحنإ ورمتو

 يقرابلا ةورعو جيدخ نإ مفارو ةرمس نب رباجو متاح نب ىدعو بهو نبأ

 ثعشالاو هللا دنع نب برج 3 ةطفرع نب دلاخو ةيمور نإ ةرامعو ةفيجح اباو

 نب روسملاو سيق نب ةملسو ةدانج نب ةلميهلا ءاحلا مقب اثيحو سق نبأ

 ءابلأ ناكساو ىازلاو ٌةزمطأ معتقل ىزبا نإ نمح لا دبع, نشوحلا اذو ةمرحم

 ةباحصلا ند نيرخأ عمسو مهنع لا ىكر ةباحص ءالؤم لكو امهنيا ةدحوملا

 وباو ديزي نإ دوسالاو نوميم نيورمع م-هنم نيعباتلا نم قئالخ عمسو

 نب سمحرلا دبعو ديزي نب نمحرلا ديعو قورسمو كلام نب فوع صوحالا
 شعالاو ىميتلا ناماس اع يرود.نورخ او ىعشلاو ريبج نل ديعهسو دوسالا

 روصتمو قرد نا ةرامعو ل كديع نأ كيرشو مداتقو دلاخ أ نب ليعايمأو

 جأنأ ! 50 25 ىلعلا ساثأ عيري فلا هلك ل ميقأ ل
 ” امل و ياوعم نإ تنامورعهسمو د هةر ريصقلا 1 رك ير اوملا يامعسص 3  رمدعخا لآ

 ةيواعم نب ريهزو ةنيبع نب نايفسوس نوي نب ليئارسا هئب! نباو سنوبو فدوي



 ىزاريشلا قاحسأ ىبأ مامالا ةهجرت ١

 .هتلالجوهقيثون ىلعاوهمجا وقنالخو شاي أمنع نإ ركب وب ٌو حلاص نب ن سطأو ةدئازو

 .٠ نسحلاو دهات ن 00 اًيدح نسحأ ىعيبسلا قدسأ وأ ناك ة ةبهش لاق هيلع ءانثلاو

 نم نيثالثو ةينامم مس ةث ىفوك وه ىلجملا هللا دبعنب دمحأ لاقو نيريس ندأو

 ةمقلع نم قحسأ وأ عمسي لو نيتنسب هنم ربك أ ىعشلاو 6 ىنلا باحصأ

 لع لاقو ةياورلا ةرثك ق ىرهزلاب هبشإو ةقثا وه ماحوأ لاقو ائيش سيق نبأ

 ائيصحاو لاق هريغ مهعع قد مل نينام وأ نيهيس نع ىت عيجسلا ىورور ينيدملان بأ

 عليم لينقو ةثامو ني رشعو تس ةئد قوت خيش ةئايعب را واةثاهلث و هفاشم

 ه (1) نيرشعو مس لبقو نب رشعو ناك لبقو نيرشعو
 وف ةضورلا يقرركتو ةييتتلاو بذهلاب حام( ىزاريشلا قجماوأ) 601

 ىذابازوريفلا ىزاريشلا هللا دبع نب فسوت 3 ىلع نب مهاربا قحساو ا مامالا

 دالب نء ةذيلب ىهو ريبكلا ةيسرافلاب هلصأو ءافلا حتفب ذأبأ زوربف ىلأ بوسنم

 فيناصتلا وتارث 0 كتلام ولعلا نم نونفلا وذ ققدللا نقلا قولا مامالا وهو سراف

 لع هاك لمقلا ايندلا نع ضرعملا عروأ ل ؛اعلإ دع“ وأإ تاداحت 1١ ةمئاتلا
 اص 0“ كنا ربل م را

 دايعو نيطاصلا ءاملعلا دحأىوهلل بناجلا هلل أ نيد رصن ىف هسفن لذابلا ةرخآال

 فئاظويلع نيبظاوملا ةداهزلاو عرولاو ةدابعلاو للا نيب نيعماجلا نيفراعلا هَل

 ثالث ةئس دلو . نيعمجأ مهنع ىغرو بنلي نيلسرلا ديس ىده نيعبتملا نيدلا

 ىلع ةرصيلانو ىواضيبلا نب جرفلا ىبا ىلع صرافب هقفتو ةلاعالثو نيمستو

 ىماقلا هخيش ىلع هقفتو ةلاعي راو ةريشع سم ةنس دادغب لخد مث ى زوحلا

 نيفورعملا هظااشم نمةعامجو هللا دبع نب رهاط ىربطلا بيطلا ىباليلجلا مامالا

 ىباو اهرسك و ءايلا حتفب ىناقربلا ركب ىبا ظفاحلا م ثيدحلا عمسو ,اءاه 5و ايلا متنب ىناقربلا ركب ىبا ظفاحلا مامالا نم ثيدحلا م

 انا ىف قي هل لوسر ىأرو نيروبشلا ةمألا ن د اههربغو ناداش نب يلع

 ةعايطلاةرادا هأ ةنسنيعسأ و تس نبأ وهو تامةييش ىلإ نب 85 3 !لاق 00(



 لى ىزاريشلا قاحسإ ىلإ مامالاةدجرت

 لاقو اخيش تلي هللا لوسر ىناس لوقيو كلذب حرغي ناكف خبشاي هل لاقث
 هب دبثتسي رعش تيب ةلكسملا ىف ناك !ذاو ةرم ةئام سرد لك ديعا تنك

 افعم شيعلا ةنوشخ ىلع ارباص هملعب المع نأكو هلِجَأ نم ابأك ةديصقلا تظنح

 ض رعفدمم هياحصأ ضعبو ىّشَو امويناك .طايتحالابو هقئاقدب لمعال ايعأرم ملعال

 ىبدإ قيرطلا نأ تءلع امأ لاقو خيشلا هأبف هبحاص هرسحل باك قيرطلا ىف هل

 اراثيد ىسنف هتداع ىلع ايش هيف لك أيل ادجسم اموي لخدو كرتشم هنيبو

 الو ىريغ نم مقو اجر لاقو هسي ملو هكرتف هدجوف عجرف قيرطلا يف هك ذف

 مامأ قاحسا وبأ خيشلا ناك ىناممسلا دهس وبأ ظفاحلا لاق ىرانيد نوكب

 هيلإ لحر رصعلا ماماو رهذلا خيش ةيماظنلا قس دادغيب سردلاو ةيعفاشلا

 ىرجم ىرجب ناكو راصم آلاو ىحاوتلا لك نم هودصقو راطقالا نم سادنلا

 اداوح اخس 5 وم اع : رظاعضا ودم اعرو !دهاز ناكو لاق جير نبأ سايعلا ىلإ هبا سايعلا يأ

 ةنسملا ١ تاباكملا يحب ناكو ةرواجلا حيلم ةرواشلا ن نسح رشيلا ماد هجولا قلط

 لاقو ةاصغلا ىف لثلادب برسغب ناكو اربثك ابنم ظنحم ناكو ةحيلملا راعش الاو

 رحببلاك فاول علا ىزاريشلا قاحسإوبأ مامالا درغت رخآءضوم ىفاضيأ ىناعمسلا

 اهالقو ابحرطأو اهأباف ةرغاساين دئادت ءاجةيضرملا ةةيرطلاو ليما ةريسلا ممرخازا|

 لوصالا ف فنصو ه.احصأو هذيمالت لابخلاو قارعلاب نيسردملا ةماع ناكو لاق

 ةطسابم رثكي ناكولاق ابهشوامجتا نيدال تحضأ ابتك لدجلاو فالخلاو عورفلاو

 عم هنملك ايدجاسلا ضب لخدبفا ريثك اماعط ىرتشي ومهمظعيو مهم ركب و هباحصأ

 ركبوبأ ىضاقلالاق فاكتا ادراط ناكو هبف بغرب نمل ءوكرت لضف امو هباحصأ

 ناكد ىلا ضف قيرطلا ىف هتيأرف ىوتف هيلا تلمح ىراصنالا يقابل دبع نب دهم

 اذ اكو هيوث ىف لقلا حسمو هباوج بتكو هماقو هتاود ذخأو لاقب وأ زابخ

 قلخلا حصنو قحلا رابظا ةداراو صالخالاو ىلاعت هللا ةقارم نم رفاو بيصن
 الا ريقن ىلا ادي جرخم ال قاحسأ ابا انخيش تدهاش ليقع نب ءانولا وبأ لاقو



 ىزاريشلاقاحسا ىلإ مامالاةمجرت 041

 ق دصقلا صاخاو ىلاعت هللاب ةذاعتسالا مدق الا ةلثسم ىف مع هلو ةيئلا رضحا

 تربتشاوهمسا عاش مرج الفتاهكر ىلصام دعب الا اًئيش فنصالو قملا ةرصن

 يضاقلا لاق ةوعدلا باجتسم ناكو أولاق هصالخأ ةكربب ابرغو اقرش هفيناصت

 ىضاقلاو ىزاريشلا قاحسأ وبأ جملا امل قش : نامامأ ىناهاملا دع نب دهم

 دبع نب ىلع باطخلا ىلا سيئرلل هريغو ىناعمسلا دشنأ ىناغمادلا هللا دبع وبا

 <« أرعش حارجلا نب نوراه نب نما

 هيناعم ىعقتساورغلا هظافلا ه ارصتخم هيبئتلا فلا نملايقس

 هينلاو ريكا ال ندالاو هلل « همنص قاحسا ابا مامالا نا

 هيف اباك ىلع نبا اهزاغ « ةدراشماهفالا نعامولع ىأر

 هيمو ةيداعأ ةنع درلل ه ارصتنم ميغ ربأ عرشلل تيقب

 اًضيأ باطخلا ىبالو ةبوصنم هظافلاو داصلا رسكب ارت هلوق

 عرولاو ملعلاب تدبش فئاحص « ةقطان قاحسأ ىبالضفب تحضا

 ملثم دص لبس ردلاك ظئالاو « ةتماك دقملا كلك ىنامئااج

 علل ىف بدنلا ىعلالا اهزال « ةدراش لبق تناكو امولع ىار

 قل
 عدبلاى عا روصنم ةعبرشلا ىلع » هقدأ رمي أدودمت كفع لاو

 اعرش الك اح معتو ىتت « ادبتجم هللا لوسر عرش تشدنا 35

 اعمللا ظ دحام“ هئينايعت سردأو نوإ امدوم قحسأ 3 تنده ديشقأف

 نيدو سمح ةنس بذبلا فينصت ىف تأدب لاق هنأ هللا همر هنع لقنو

 دادغبب ىفوت ةيايعبرأو نيتسوعسن ةنسيج ررخادحالا مو هلع

 ! والا اقوة الا
 د ىلوال ل يثو هر
 عدا 0 . 2 35

 ١ ىداقل نم نب مرسعلاو ى

 ةلأهماعب كلام قنالخأ ن 0 هيلع ىلصو ررعلا بأبي نفدوةثاعبرأ نوع ع و نيتأت هلم

 هل ههحر معلا زع لاقف اذه ام هل ليقف ضيب بايثهدلعو مونلا ف يؤرو لأ



 اا ىلؤالا دوسالا لأ ةحرت

 قلظاثيحوةضورااوطيسولاو بذملايف رركت (ىزورملاقحساوبأ) 8
 ماما وهو هنوقلطيدقو ىرورملاب هنوديقي دقو ىزورملا وهف بهذملايف قحسسأ وبأ

 قة . راع يلا ةيئاو مو أد رزقأيج ينابسإا راو نييفا رعلاانب اصصأ هقي رام ىهانب هيلاو بعذملا خيشو انباصصأ ريهايج نينا أ لاو نيقأ ملاان اصصأةقر رط منن هيلاو ذا يش: !ننادعأ ههار

 جي رش نب سابا ىفأ ىلع هقنت هقنلا ةلساس ىف باتكلا اذه ةمدقم ىف انمدق اك

 ىزورملا دمأ نب مهارباه.ساوراصمالا رئاسو قارعلا ىف ىعفاشلا بعذم رشنو

 ىزاريشلا قحسا وبا خيشلا لاق هتياردو هتباور ىف هقيثوتو هتلادع لع قفتما

 لوصالا فنصو رصاخلا ح رشو دادغبب للعلا ىف ةسابرلا هيلا توتنا تاقبطلا ىف

 اهب فوتو رممم ىلا جرخو دالبلا ىف هباحصأ نم هقفلا رشثنتاو ةمأالا هنع ذخأو

 ه ةثام ثالثو نيعبرأ ةنس

 اذكع رذنلا باب ىف بذهلا ىف روكذلا ىناحصلا 4 ليئارسا وبأ) ؟ا/5

 وهو طاغوهوليثارسا ني!اهرثك أوأ سنا نمريثك ىف عقيو ليئارسا وبا هباوص

 لاق يرماعوه ةمببملاءايسالا هباتك فيدادغيلا بيطخلالاقىندم ىراصنأ ىناحص

 هيلا لوسر باحصأ ىف ,سيأ ىرصملا ينغا دبع لاق لاق سيق همسأ ليقو

 اذهىف الا فرع: الو هريغ سبق هدسا نم الو هريغ ليثارسا وبأ هيك نم

 سابع نبا نع هحيسص ىف ىراخبلا هأور بذهملا يف روكذملا هثيدحو ثيدحلا

 وبأ لقق هنع لأف ملاق لجرب وه ذا بطخي اموي يم هللا لوسر امدب لاق

 لظتسي الو اراه رطني الو موصيو دعقي الو سمشلا ىف موقي نأ رذن ليئارسأ

 *« هموص منيل و ملكتيلو دعقيل ولظتسولف هورم ا هللا لوسرلاقف ملكتي الو
 ريزعتلاباب لوأ ىف بذبما ىف روكذم ىعباتاا (ىلؤدلا دوسالا وبأ» ؟1/إ/

 اهرسكي نم مبتمو ةحوتنم ةزمه اهدعبو لادلا مضر ىثؤالا هباوص اذكه

 ْى ف قد اذك و ءابلابو لادلا رسكب ىلبدلا هيف ليقو أبحتف روهشملا حيحبعلاو

 نود يىتاالؤدلاب ىمسو لؤدلا ةليبقلا دج ىلا بوسذم وهو حيحصلاو بذيلا
 | ارا ريبكلا هذه لثم جتني ةبسالا ىف نكاو ةزمطا رسكو لادلا مضب ةفورعم



 ءاهسالا بيدهم نيم

 هرئاظنو اهحتفب قدصلادلا مكب فدصلا ىلاوميملا حاقب ىرمم رمم ىلا ةبسنلابف

 مساو ملسم حيحص حرش لئاوا ىف هئبسأ ىف هجوالا هذه ناي تاس دقو

 سيلخ نب رمعي نب لدنج نب نآيفس نب ورمج نب ملاظ اذه ذو مالا ىبأ

 نونلا مضب ةثافن نب اههنيب ماللأ فتم ٠ راكسإو ةدحوللا ء.ابلابو ةلمهملا ءاحلا حتتب

 مال نب ورمع نب ملاظ همسأ ! لاقيو لودلا نب ىلع نب ةثلثم ءاثبو ءافلا فيفختو

 ىدقاولا لاقو نايفس ني ورمليقو ورمع نيئامع ليقو ماظ نب ورمتدمسا ليقو

 ايلعو باطنملا نب رمع عمسةرصبلا يضاقناك ىرصب وهو ليولظ نب رعوع همسأ

 ةرصبلاىلوو سابع نباو ىرعشالا ىسومابأو نيصحلا نب نارمعورذ ابأو ريبزلاو

 لوأ ودو لسمو ىراخيلا هل ىور ةقث وه هللا دبع نب دهعاو نيعم نب يحب لاق

 « وحنلا ىف ملكت نم

 م بثكلا هذ ذهفر رك ل لل همر ىلاحص احد احصلا# 1 اهالا ةمامأ اوبأ) ؟ايم
 م ا

 يدرصلا لاقيو ءايلا ديدشتو نيةلمبملا لادلا حتفو داصلا: مصل ىدص ةنأمأ وبأ

 الا ىنكلا 0 ف دهحأ وبأ 5 مكاحلا 3 وك 1و سانعو سايعلاك ماللاو فلالاب

 ن' ءارلا رسدكي حاير نب ةدحوملاب ةبلارنب نالجع نب يدصوهو ٠ ماللاو فلالاب ١

 نب ةلدولا نيملاب ناليع سيق نب دعس نب رصعأ نب كالام نب نعم نب ثراحلا
 ىلاب وسنم وهو اذه ريغهيسن ءالمأ ىف لاقيو ناندع نب دهم نب رازن نب رضم

 نوس#حو ثردح انثام تعش الوسر نعهلىور.ةباحصلا ىروبُشم نموهو ةلهاب

 دلاخو ةورح نب ءاجر هنع ىور ةثالث لسمو ةسخ اهنم ىراخبلا هل ىور اًديدح

 ملسم نب ليبح ر شو رماع نب " ميلسو بؤح نب ناملسو دايز نب دمحو نأدعم نبا

 ,يقشمدلا نمحرلا دبع وب أ مساقلاو يشبحلا روطم مال وبأو رامع وبأ دادشو

 أهيو صقح مث رصم 2 متريغو ىف الوخلا سزردإ وبأو دعحلا ىنأ ئ ماسو

 ةباحصلا نم ىفوأ نه رخ 5 وع ليقنيناعو تس ليقو نيناعو ىدحأ ةنس قو"

 نييماشلا دنع هثيدح ةماعو هدغ للا يمر ماشلاب



 اا ءايسالا بيدها

 لاقيو ةراجالا لوأ ىف بذهملا قروكذم ىعباتلا ( ىميتلاةماما وبأإل 1/9

 نسحلاو بيلا نب ءالعلاو ةيهش ةنع ىور باطخلا نبر م2 نع قدر .ةميمأ وأ

 5 هل لم
 لآ 0 هل ا ركز 2 ةقد وه نعم نب عض لاق 2 ع

 1 32 دو د اذن قاد الأ ىديقغلا قرد نبا

 هب سأبال فوك

 هركذرارقالا باب لوأ ىف بذإلا ىف روكذم 4 ىمرزُلا ةيمأوبأ ) م١٠

 « لورجي هنأ ىلا راشأو مئاح ينأ نبا

 بتكلامله نم ةاكزلا ىف روكذم هنعّشا ىضر( يناحصا! وأ وبأ)

 روكذملا هثيدحو هللا دبع هنبا ةجحرت ىف ةبسأ ماه قبسو دلاخ نب ةيقلع همسأ

 « لس هاور

 بوياوبأوه يتكلا هذه رركت نع ىطر# ىاحصلاب راورأط 89

 راجنلا نب كلام نب منغ نب فوع دبع نب ةيلع# نب بيلك نب فيز نب دلاخ

 أدحأو اردبو ةيقعلا كرش ليلجلا احلا ىندملا ىراجنلا ىجرزخلا ىراصنالا

 لها
 لوسر هيلع لانو م هلل لوسر مم دهاشلا ميهجو نأوذ ىلا ةعمد قلئالا
 ةيللصل )ب ايان منكر كلسسستكا

 هك
و | 0 رجابم ةئيدملا ملق نيح مالسلا هيلع ل

 اسم ثذأ يح ارهش هذدنع ماقأ

 ايم د هداج 0
 مسعو يزاحمل لإ قفا اث هم د ح نوسهحو ةثامكلع هللا لوسر نعل ىرر.ةدحع سمو

و ثيدح يراخياا درفتاو أبنم 5 هع ع
 بزاع نب ءارملا 4ع ىرر.ةسم# ملم

 1! دلال ني دب ز ةفاما وبأ نب مادقلاو ةدمس
 ىبذأ دلا ني دي زوىلهأيلا ةماما وباوب رك ىدعم نب مادقملاو ةرهس نب رباجو

يقسو ةباحص ميلكو ىمطخلا كرت ني لأ ديعو سابع نباو
 ملاسو بدسأأ نب د

 ةتةلث ا مراسش رماد م 0 |4 ١
 قنالخو نين> نب هللا ديعو ىلا ديزي نب ءاطعو رببزلا نب ةورعوشلا دنع نبا

 ةنسليقو نيو يدحا ةنس ليقو نيس ةئس ايزاغ مولا ضران ىف نها
 2 عكر الا ا حرا ( و

 هللا ىفر ةينيطتطقلاب هريثو نيسهحو نبل

 ) ءامسألا بيكم جس + مم (



 ةدحوملا ءايلافرح ١4
 سيل ا سس سل سس سس

 رسمت ف روك ذم هنع شا ىكر # يادصلا ةدرباوب أ ِ مج

 ةروسكم نوب رايا نب نب ةزاق اهدعب نوب ىناه ةيسأ ةيحضالا باتك لوأ 5(

 ةرعبص نب منغ نإ بالك نب ديبع نيورع نب ةزيه الب ةقدحم تف ةانكم ءأي مل

 ىندللا ىوأيأا ةءاضقنإ فاجلا نب ناولح نيورمي نب يلب نب ىباهنب لمذ نبا

 دبش.حصاو رهشأ لوالاو ةريبه نب كالأام ليثو ورع نب ثتراملا ةيسأ ليقو

 لوسر عمم دهاشلا رئاسو قدنخلاو ادحأو اردب كوشو نيعيسلا مم ةيل اغا ةيقعلا

 ىور ادحاو اودح سو ىراخبلا# ىودّدي كنع ُنالوسر نغ ىورو 0 نإ

 فوتوكورح هئعّشا ىذر عمم دبش نيهأتلا ند ةعامج م ا كيع ب وباح هنع

 لاخ وهو هل بقع الو نيعبرأو نيتنثأ وأ ىئدحأ ةلس لبقو نيعب رأو سم ةنس

 ء مهنع هللا ىضد بذاع نب ءارجاا

 ف بذبملا ف روكذم ىرعشالا يدوم يأ نب )م 3 لإ ةدرب وبأ 01 ١

 ىباحصلا ةز ةررب ىبابكسللا صعب قفحصاعرو ديعلأ لب ةلدن 21 يف نأ ديعلا ةالص

 فصملانأ ف فحصل ة ةبيشو ىلامت ُُث ءاش ناةمحرماا هذه دعب هر د ينأيس ىذلأ

 ةباحصلا,يدقتةداعلاو بي رتلاف ةهدع هللا ىف رىباحصلا كام نب سأ ١ لع هم

 ةدربوبأ باوصلاو ب ذبلا بحاص لعركني امم سكماا اذهو هكعال نيعباتلا ىلع
 يرعشالا مودي ىبأ نب ةدر وبا وهونورخآو هيك ف ىقييبأا . ذاذكهو لادلأب

 ادهرماع ةدربي ين مساوهتمجرت يقهبسأ ماع ىتأيو سيق نب هللادبع يسوم ىبإ أمساو

 هنع نادرقو دع راحلاهمسا نيم نبي لاقو وبلا فام دوبشلا حيحصلا وه

 لوقكر ماع
0 



 نمل ىفاحصلا ةزرب يأ ة جرت

 قئالخعمسو مهنعّللا يضر ةشئاعو مالس نب هللا دبعو ىنزملا زعالاو رمع نباو

 قاحسإ وبأو ىعشلا مهنم م مريغو نيعباتلا نم تاعامج هنع ىور نيعباتلا نم

 نب د#و ىنأئبلا تباثو زيزعلا دبع نب رمتو ريمع نب كالملا دبعو ىعيبسلاو

 مصأع نب نامع ءاملا حتنب نيصح وبأو ةرميجت نب مساقلاو ةداتقو ردكنلا

 ةحلطو عماونب دهتو ىناييشلا قاحسإ وبأو ةلدهب نب مصاعو رضنلا وبأ ملاسو

 نب قحساهوخأو ىتثمدلا لودكمو باطخلانب ديز نب نم-رلادبعو فرصم نبا

 ديزي هنبا نباو ةدرب ينأ ونبو لالبو ديعسو هلا دبعو ركب وبأ هوثبو يسوم ىلأ

 دما لاق هتلالجو هقيئوت ىلع اوقفتاو نورخآ قئالخو ةد رب يأ نب هللا دبع نءا

 دمم لاقو ناتقث نايفوك نايعبات ركب وبأ هوخأو ةدرب وبأو ىلجعا هللا دب 5 نبا

 ملع ىف مامالا يرعشالا نسحلا ىلأ دج وهو ثيدحلا ربثك ةقث ناك دمس نإ

 0ك قوفئامو نالت ةلممف هّفادج ر ةنام وعل رأَة ةئع اق وةئيأمو ثيالث نا :ءالكلا

 باك لوفر رك هش ا ا ىند (ىاحصلا ةزيب وأ ) 6

 ىدي دحأ ةباحسملا ىف فرعي ال ةدر رقم نك ىهو ىأز اهدعبو ءأرلا نأكسإو

 هنن ىلع نب دم نبا رصان نب دمحم لضتلاوبأ ظناحلا هركذ أذكد هريغ ةزربوبأ

 ىنكلاف دمحاوبأ الا هركذونيبي رغلا يف ام ىلع هيبنتلا هباتك ىف ىدادغبلا رع

 هلإو هلبقنم مكاخلا دارمو هريغ ةزرب ابأ ىنكي ن نم سانلا يف سيل هانعمو ةدرفلا

 بساحلا دمنب لضفلا ةزر وبأوهو هريغ ةزرب وبأ هتينك نم ةاورلا ىف قو دقق

 نب سنأ يأ نع ىموم ن نب لضفلا ةزرب ىأ نع ةلمولل نيسلاب سام نبا نع انيور

 و اع نب مساقلا ىلأ ظقاحلل قشمد خيرات ىف ينأ لالا نايس نب كالام

 داض م نوثب ةلضأ ىباحصلا ةزرب ىبأ مسأو عا هللا قشمد لضف باوبأ ىف

 هلاقيو ورمع نب ةلضن لاقيو همسا ف روبشلا حبحصا وه اذه ديبع نب ةمجعم

 هللا دبع همسا ليقو روباسين خيرات ىف هللا دبع وبا احلا لاق هللا دبع نب ةلضن
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 هللا لونضو هامسف راين نب ةلضن همسا ناك ليقو لاق رابن نب ةلضن ليقو ةلضن نب

 نب ىمعفأ نب لسا دلو نم , ىلاسأ انهةزرب وبأوناطبش راين لاقو هلا دبع يل

 لوسرزع هل ىور ةكم تف 0 تلاع هللا لوسر مم دهشو امبدق ةزرب وبأ لسأ ةثراح

 ىراخبلادرفنأو نيثيدح ىلع لسمو ىراخبلا قذتأ اثيدح نوعب رأو ةئس 7 شن

 قرزالاوىدبتلا نامع وبأو ةءالس نب رايس هنع ىور ةعبراب لسمو نيشثيدحي

 ةرصبلاى لا عجر هنإليقوناسارخ أزغ مث اهم دلوو ةرصبلا لؤن ممريغو سيق نبا

 نيتن ةنس ىفوت ليقو ديزب وأ ةيواعم ةفالخ ىف ناسارخي يفوت ليقو اهب فوغ
 ناسارف لبق روباسين خيرات ىف هللا دبع وبأ مالا لاق نيتسو عبرا ةنس لبقو

 « هنع هللا ىضر ةرسصبلاب ليقو ةارهو ناتدجع نيب ةزافج ليقو روباسينب لبقو

 باب يف بذهملا ف روكذ هنع هللا ىطر « ىباحصلاريصب وبأ 8 5

 ةزوطأ حيافب ديس سأ نب ةيتع همسأ ةلمهملا داصأأ رسكو ةدحوملا ءابلأ حقب وه ةندملا

 نب هللا دبع نب ةماس ىبأ نب هللا ديع نب دسا نب ميجلاب ةيراج نب نيسلا رسكو

 ىبب فيلح ىنقللا فيقث نب فوع نب تحن زاتثلأ معتفو ةمدمملا نيقلا رسكب ةريغ

 فيس هلاقو تناكو 0 هللا لوسر ةايح ىف قوت هتينكب روهشم وهو ةرعز

 نمنوةعضتسملا هءاجو هيف ماقا ىذلا مضوملا ف هلحاس ىعنو نيسأإ رسكب رحبلا
 ىمر ريصب وبأ ناكو نيعبس وأ نيتس اركب ىتح كانه اوماقاف ةكم نم نينمؤلف

 ىراخإلا حيحص ىف ةروبشم هتصقو كانه ماقأ نم لوأ وهو مهريبك هنع هللا

 ةئس ةدعقلا ىذ ىف حلصلا ناكو 2 معتف لبقو ةيبيدحلا علص دعب قوتو ءريغو

 . لدنج وبأ هباحصأ هيلع ىلعو نامت ةنس ناضمر ر ىف ةكم حتفو ةرجطلا نم تمح
 « هنع هللا ىغر كانو هونفدو نوقابا هنع لل ئر كانو نوقايلاو



 1/] هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلإ نينمؤملا ريمأ ةججرت

 ركب ىبأ باب

 ةمسمأو بتكلا هذه ىف رركشسهنع لاى ضرة6نيدصلا ركب ربأؤ#؟ ملال

 نب ٌةرم نب ميت نب دعس نإ بعك نا ريمع نب رماعنينامعةفاحق ىبأ نب هلادبع

 نب ةرم ىف هيلي هللا لوسر عم ىقتثاي ىميتلا ىشي رقلا بلاغ نب ىؤا نب بعت

 نب ميث نب دعس نب بمعك نب رماع نب رخص تنب ريخلا مأ ركب ىبأ مأو بمك

 ةميرا فرعيال ءالعلا لاق كيل هللِإ لوسر ابحصو همأو ركب وبا سس سأ ةره

 قيدصلا ركب يأ لآ الا تلم هللا لوسر أوبحص ضب نم مهضعب نولسانتم

 نوامانتم ةباصص ةعبرألا ,الؤبفةذأ دق ىبأ نب ركب ىبا ثنب ءايمأ 3 هللا دع مهو

 ىذلا اذهومهنعمللا يضر ةفاحف ينأ نب ركب ىبأ ننزل دبع قيتعوبأ اًضيأو

 قيبتع همسأ ليقوووو شلل حيد تلاوه هّفا دع قيدصلا ركب ىف 1 ا مسا ! نا نم هائركذ 00 ا هلاود ذأ دع 8 مه

 نم هقيمل اقيتع بقلو مسا اي هل بقل اقيتع نأ ةناك ءامعلا هيلع ىذلا باوصلاو

 يذمرتلا قررو ةعايجو دعس نب ثلا هلاق هلايجو هبجو نسم ليقو رانلا

 ع لا ل لوصر نأ | اهنع ثا ىكر ةشنا اع نع هدانسأب

 نخي عم 5 قوم ليج ةرتخو رخبر نن بعبعم لاذو اعيلع ىمس ذسصو: ن# زانثا كن ل هلال هع هل ا! هدو هلأ م :ء لاق و اًنرتع عمو ءق داثلإ

 ىفربلاط ىأ نىلعلاقاةيدص هتيمست ىلعمالا تعمجأوهب باعي :يث هبسن ىف

 نم هللا قيتع ركب وبأ لاق يَ

 ببسواقيدص يشتم هللا لوسر ناسل ىلع ركب ابا ىمسىذلا وهىلاعتشانا هنعهللا

 ةفقوالوةانه مهنم قي رفق دمعلا م زال 0-0 لوسرقيدصت ىلآ ردابتا هتيمست

 هتايثوءارسالاةليل مويهتصقاهنمةعيفرفقاوم مالسالا قدا تناك ولاوحالا نملاح ىف

 قةتمزالمو هلافطأو هلايع كرو مَع هللالوسر مه” رجهو تالذفرانكلل هباوجو

 ىف هريغ لعرم الاهبتشا ىتحةيبيدحلامويو ردب موي همالك مث قيرطلا رئاسوراغلا

 هللا هريخ ادبع نأ مالسلا هيلع هللا لوسر لاق نيح هؤاكب مث ةكم لوخد رخأت
 مهنيكّسقو سانلا هتبطخو ٌيُنلَمْشأ لوسر ةافوفهتابث مثهللادنعام نيبواين دلا نيب



 هنع هللا يمر قيدصاا ركب ىلإ نينمؤلا ريمأةجب در؟

 ةماسأ شيج ثعب ىف هتابثو هماهعأ مث نيالا ةحلصم ةعيبلا ةصق ىف همايق مث

 ةباحصاهترظانمو ةدرلا لهأ لاتقىف همابقمل كللذف هميمصتو ماشلايلا ديز نبا

 وهو قملا نم هردص هللا حرش امل مهرودص هللا حرشو لئالدلاب مبجح ىتح

 متخ مث دادمالاب مدادمإو هحوتفا ماشلا ىلا شويجلا هزي مث ةدزلا لهأ لاتق

 نب رم نيهلسلا لفالختسا وهو هلئاضف لجأو هبقانم نسحأ درع مبع كالذ

 رع للا هفلغ ةمالا هللا هعاديتساو هل هتيصوو هيفأ هسرفتو هنع هللا ىضر باطخلا

 نم ةدحاوو هتانسح نم ةئسح وه ىذلا رسما ربظو ةفالخلا نسحأ مهيف لجو

 نيدلا لع هرهظيهناب ىلاعت للا دعو قيدصتو نيردلا زازعاو مالسالا ديب هتالعف

 عشا ريغ هلئاضفب طيحبو هبقانم ىصحت نمو رثاو فقاوم نم قيدص# كو هلك

 نمابيلع فقي هلو اهي باتكلل اكربت كلذ نم ديب ركذتلا نم دبال نكلو لجو

 نا ترص غ0 اع ذك د
 ناو هللا لوسز نع هنع لأ ىذر قيدعال ىور < ابضعب ةيلغ ىف ذق

 ىراخيلا درفتاو ةتسىلع 0 قفتا امدح نوعب رأو نانث اوثييدح

 0 ىلا هتمزالمو هتبصص مدقت مم هتاياور ؟ بيسو ثدي إسمو رشع دحاي
 هيمو 6 او ل :
 ابد وابايصحت وابءامس نيعباتلا 0 لبق هنافو كتسمدقت هنأ

 نبأو فوع نب نمحرلا فيعو ىلتو نافع نب نامغو باطخلا نب رم ةنع ىور

 تباث نإ ديزو ىماعلا نبورمم نبآاو سايع نباو رم ناو ةفيذحو دوعسم

 بابشنب قراطو ةثئاع هتنباو ثراحلا نب ةبقعو ةريره وبأو بزاع نب ءارمااو

 ىمحبانصلالا دنع وبأو مزاح ىنأ نإ سق مهذم نيعباتلا ن 05 تاعامج هنع ىرز

 نيأ بهذم وهو لاوزالا دحأ ف 0-5 دأب نمآ ن 0 لوأ وهو مهريغ قاخو

 مهريغو ىعخنلا ميهارباو نييباحصلا ثباث نب ناسحو ةسبنع نبورمو سابع

 ى وه عا فالخلا نأو هيف عامجالا ىلعثلا ىعدأو ةجسدخ ليقو ىلع مملوأ ليقو

 مهمايب قيس ةرشعلا ن 52005 مهنم ةباحبصلا نم قئالخ مذنب ىلع ل- بأو اهدمب مهوأ

 قتعاو صاقو ىنأ نبدعسو نمر ثا دبعو ةحلطو ريل ؤااو نامع مهو مهجر 9



 ليلو ءاممالا بيذهت

 قشبرق ءاسؤر نم ناكو « رامعو لالب مهنم ىلاعت هللا ىف نوبذعي اوناك ةعبس

 هأوام طعدرما مالسالا ءاجاملف مهاقلأمو مهيف ايبحو مهترواشم لهأو ةيلهاجلا

 قوأ ىتح هنساحم ىف اديازتم هفراعم قايقرتم لزب ملو لوخد لكا هيف لخدو

 ف هقرافي لف يتم هللا لوسر ىفوث نأ ىلا لسا نيح نم لع ىنلا بحصو

 نانيديامهو الاىوبأ لقعأل تلاق ةشئاع نع نيحيحصلا ىف تبئو رفسالو رضح

 ايةعو ةركب راهنلا فرط قي هللا لوسر هيف اينأي الا موي انيلع ري ملو نيدلا

 هعوجرو ثيدحلا تركذو ةشيحلا وحن ارجابم ركب وبأ جرخ نوملسملا ىلتبأ املف

 يلأ تيب ىف سواج اموب نم اميبف تلاق نا ىلا مالسلا هيلع يبنلا ىلا قيرطلا نم

 انيتأي نكي ل ةءاسف عنق هللا لوسراذه ركب ىالزاق لاق: ريبظلا رحم ركب

 هللالوسر ءاجل ر أ الإ ةعاسلا هذه ىف هب ءاحام ىمأو ىأ كادف ركب وبأ لاقت ايف

 كدنع * نم ةسرخأ ركب ٠ ىال 0 ىبالا لاقف لخدف هل ننأف نذأتس ةاقمالسلا هيلع

 يل نذأدق ىناق لاق رع 7 ا هللا لوسراب تنأ ىباب كالهأ مهاعا ركب وبأ لاقف

 لاق هللا لوسراي تنأ ىباب ةبحصلا كأسأىأ ةباحصلا رك وبأ لقت جورخلا ىف
 000 7 0 5 .٠ 0 0

 نيئاهىتلحار ىدجأ للألوسر رأي تنأ يا 3 وبأ لاق مهل ع لع ال وسر

 ةرفسأط أانهطو زاب ب أ اهأنزب 3 ةهئاع تلاك نمشلاب كم هلل لوسر لاق

 بارحلامف ىلع 4 ثطإ رك !رقاطن نم ةعطق ركبىبأ تنب ءاممأ تداعقف بارجح ف

 يلم هللالوسر قحلمثتااةنيقاطنلا تاذ ةياور فو قاطنلا تاذ تيمسكالذبف

 ركب ىبأ نب هللا دبع اههدنع ثيبي لايل ثالث هيف اثكفروث لبج ى راغب ركب وباو
 ةقارس قالو ةنيدملا ىلا | اهدورخغ فب دحل | ماع تر ذم فقث باش مالغ وهو 11د هن:

 هللا وسر ممدنع هللا ضر رجاهو ضرالا نم دلج ىفهب هس رف ماطت راوامهب كلام نبا

 مط و « بفلارص
 ماقافمالسل ! هيلع هلوسوو يلاعت هللا ةعاط ىف ةبغر هلامو هدالوأ و هابع كرثو ين

 ىفاه ذأ نياثاىناث ) ىلاعت هل لاقرومثم راذلا ربخو مايأ ةثالث خم هللا لوسر عم

 فرعيو هلو هم ركب هيلع يبنلا ناك و( نم ثا نأ نزح ال هيحابضأ لوقيذأ راغأا



 ءامسالا بيذبت 11

 نبالاق ةرصحنم ريغ هبقانمو ةالصلا فهفلختساو هبجوىفهيلعىنكيو هناكمةباحصلا

 ةيناثلا ةبقعلا دعب ةرجبلا هنع هللا يضر ركب ىأو لع ىنلاج ورخ ناك قاحسا

 لالبااجرخو قيرشتلا مايأ نم طسوألا مويلا ىف ةبقعلا ف هوعباب مايو نيرهشب
 ةعيدو قدنحلاو ادحأو اردب حي هللا لوسر مم ركب وبأ دهشو لوالا عيبرررهش

 رئاسوعادولا ةجحو كوبتو فئاطااو انينحو ةكم حعتفو ربيخو ةيبيدحلاب ناوضرلا

 هلا لوسر نع فلختتي ل هنع هل يفر ركب ابأ نا ىلع ريسلا لهأ عمجأو دهاشملا

 ىمظعلاهتيار ينم هللا لوسر مفدو دعس نب دمع لاق هدهاشم نم دهشم ىف م

 -* نينح مويو دحأ موي ةعم تبل نميف ناكو ءادوس تناكوركب ىنأ ىلإ كود موي

 فتاصق

 ىضر قيدصلاركب لأ ل ضنب ة>رصملا ةديحصلا ثيداحالا ضعب ىف رصتخم

 نم ركب وبأ ىركشا لاق امنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع انيور .هنع للا

 لمحبل ءارهدلا رم بزاعل رك ركب وبا لاك مرد ىريثع ةثالث الحر بزاع

 هللا لوسرو تنا تعنص فك ا!دئدحت ىتح ال بزاع لاق لحرلا ىل 1
 انييحاف ةكم نم اناحترا لاقف امكنوبلطي نوكرشملاوةكم نم امئجرخ نيح 0

 كدأ له ىرصبب تيمرف ةريبظلا مئاق ماقو ان رهظأ ىح انمويو اناليل انيرسوا

 تشرف 3 هتبوسف اهللاظنيقب تراظنف اه اهانوتا ةرْخص اذاق هيلا ىوأن لظ نم

 7 تقلطنا متمالسلا هيلع ىلا عجطضات هللا ىناي مجطضا تامل هيفي

 تاقق هتلأسف همنغ قوسي منغ ىعارب انأ اذاف ادحأ باطلا نم ىرأل ه ىلوحام

 نبل نم كمنغ ىف له تاقف هتقرعف همس شرق نم لجر لاقت مالغأي تأ ْنُذ

 هب رمأ 5 ةمئغ نم ماش لقتعاف هئرمأت مع لاق انيل بلاح تنأ له تاقف معن لاق

 نم ةبتك ىل بل ضفنف هيفك ضفني نأ هتومأ م رابغلا نم بعرض ضفني نأ
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 درب ىت> نبالا ىلع تببصف ةقرخ اههف ىلع ةوادأ ع 0 هللالوسراتاعجدقو نبل

 لوسراب برشأ تءأَقف ظةيتسا دق هتقفاوف مالسلا هيلع ىلا ىلا هب تةلطن افهلفسأ

 اننوبلطيموقلاو ىلإ لاق هللا لوسرا,ليحرلا نأ دق تلقمث تيضريتح برشف هَل
 اذه هللا لوسراي تلقف هل سرف ىلع كلام نب ةقارس ريغ مهنم دحأ انكردي لف

 نم لوطأ أن اور ملمو ىراخبلا هاور أئوم هللا نا نزح ال لاقن انةطدق باطلا

 راغلا ىف انأو مالسلاهيلع ىنلل تاق لاق ةنغ ل ىفرركب أ نع نع سن أ نعو اذو

 ايهنلات هللا نيناب ركبابأاب كنظام لاقت انرصب 6 همدق تحال رظن مدحأ نأ و

 مثوراغلا يي ف نحو نيك رشملا مادقأ ىلا ترا ةياور ىو ملسو ىراخبلا هاور

 هناع رك ذو ائرصب ال هيمدق ىلأ ر ظذ ممدحأ نا و ا لوسراي, ت 1و انسؤر ىلع

 كرات هلل نا لاقو سانلا سري 6 هل لوسر يبطخ لاق ىردخلا ذيعس ىبأ نعو

 ركوب يف دنعام ديعلا كلذ راتخاق هذدئع ام نيبو ايندلا نيب يب أدبع ريخ 4 ىلاعت و

 مالسلا هيلع هلل لوسر ناكف ريخ دبع نع هللا لوسررهخي نأ لاكي !نجمف

 ىلع سانلا نمأ نم نأ يشع هللا لوسر لاقن انماعأ وه ركبوبأ ناكو ريا وه

 اليلخ ربا نأ ا ززمال قر 2 ءاليلخ اذ تنك وأو ركب أبأ هلامو هليحبص ف

 مسعر ىراخبلا د اور رك ىأ باب الإ يالا باب ؛نيقيب ال تدومر مالسالا ةوخأن كل و

 ركب ابأ ريختف مالسلا هيلع ىلا نمز َق ىانلا نيب ري انك لاق رم نبا نعد

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نعو ىراخبلا هاور نامع مث رمع مث

 ىراخبلا»او رىبحاصو ىخأ نكلو يب ابأ تطال اليلخ ىتم|نماذختمثنك وألاق

 فاق ا
 عجرأ نأ اه رماق مالسلا هيلع ىنلا ىلا ةأرمأ ثنا لاق معطم نب ريبج نبا نعو ١

 ىنأف ىبدجت مل نأ لاقف توما لوقت اهلك كدج دجأ ملو تئج نا تيأرأ تلاق هبلا

 امو عشا ل لوسر تيأر لاق رامع نعو قرط نم لسمو ىراخبلا هاور ركب ابأ

 تنكلاق ءادردل أىنأ نعو ىراخبلا ءاور ركب وبأو ناتأرمأو دبعأ ةح الأ هعم

 هينكر نع ىدبأ ىتح هيوث فرطب اذخآ ركب وبأ لبقأ ذا يلي ىنلا دنع اسلاج
 (ءامسألا بيذهت ؟ جس ؟4 م)



 «اهسالا بيذهم اك

 باطخلا نب نيبو يندب ناك ى زالاقوإسف ر ءاغدقق جبح اصامأ مالسلا هيلع ىبنلا لاقف
 رفغي لاقف كيلا تابقاف ىلع ىباذ ىل رففي نأ تأسف تحدق مت هيل تعرسأف .ىش
 اولاقف ركب وب أم لأف ب يىنأ لزعم ىلاق مدن رع نأ ماثالث ركبأب ايأاي كت هللأ

 ركب وبأ ق نشأ ىتح رمش مالسلا هيلع ىبالا هجو لم مالسلا هيلع ىلا ىتاف ال
 نأ ع عى لا لاقف نبت رم ظأ تنكألاو انا ل لوسراي لاقف هيديكر لعانل
 هلامو هسفنب ىناساوو تقدص ركب وأ لاو تبذك م 9 بلا يتعب للاعت تا

 ةلمبملا نيعلاب رعت .هلوق ىراخلا» اوراهدعب ىردأ ف نيترم 5 لا كرا مألوف

 لسالسلا تاذ شيج ىلع هثعب مالسلا هيلع ىننلا نأ ىماعل نإ د ورم نعد ريغأ
 تاقئاه وبأ لاقت لاج رلا نم تاقف ةشئاع لاقف كيلا بحأ ساناا ىأ تلقف هتيتاف
 تعسلاة ربرعفأ نع و 5 وىراخبلاداورالاجردعف باطلا ننرمع ل 5 5

 ىعارلاهيلطف ةأ اناينتخأت الا هيلع ادعهمتغ ىف عار امي لوقي ع "5 لوس
 لجر امنيو ىربغ عار امل س ل مود عبسلا مول اهل نم لاقف ينذلا هيلا تفتلاف

 ىنكاو اذهل قلخأ ل ىف أ تلاقف همك هيلا تتفتلاف ابيلع لمح دق ةرقب قوسي

 وباو كئذب نمؤأ مالسلا هيلع ىنلا لاقف هللا ناحبس سانلا لاقف ثرحإل تقاخ
 ىأ رخو 5 وبأ ملاهو ابضعب قو قرط ْنَم ملسمو ىراخيلا هأآور رخو 05

 لاقرغ نبأ نعو امهماعأ لاّكب هلمل كذب ناعالاب | أمه دبف سلجلا ق ١ انوكي :'

 وكب وبا لاقف ةمايقلا مث هيلإ شا رظني م الخ هب و ريح ند ع ا لوسر لاق

 تدل كناماللاهيلعهشالوسر لا ةفدنم كلذدهامتا ناالا ىخرتسي ىو ”ىتشدحا نإ

 لوقيمالسلاهيلعهّللا لوسر تهمس لاق ٌةريرهىنأن عو ىراخبلاهاورءاليخ كلذ منصت

 أآذو هللادبعايةنملا باوب| نم ىعدّشا يبس ىف ءايشالا نم ىش نم نيجوز قفا نم

 باب نس ىمدداب ا لهأ ن .٠ منكن 0 ةالمصلا باب نمىعدةالصلا لهأ نمناك ن . فريخ

 مايصلا ل هأ نم ناك نمد ةقدصلا باب ند ىعد ةقديصلا لها ن 2 ءم ناك نمو دابحلا

 ةرررسض نم باويالا كال' نم 8 ىعدب نم ىلع امر 39 وبأ لاقف نايرأ بأب نم ىئعد

 هاور ركب ايأاب مهنم نوكت نأ وجراو معت لاق لوسراي دحأ اباك ابنم ىعدي له



 ١ ال ءامسالا بيدهم

 ناهعو رمعو ركب وحأو ادعأدعص مالسلا هيلع ىلا نأ سنا نعو لسمو ىراخبلا'

 ىراخبلا هاور ناديبشو قيدصو ىن كيلع اما دحأ تبا لاقف مهب فجر
. 

 م أح لي ىس ن ءالسلا هيلع ىذلا لخد ني ليوطلا هئيدح ىف ىرعشالا ىموم ىلأ نعو»

 ءاجخ مويلا يلع للا لوسر باوب نتوك ال تلقف بابلا دنع .تساج لاق سرا

 ةنملاب هرشرو هل نذيا لاقف نذأتي ركب وبا اذه هللا لوسراي تلقف ركب وبا .

 هللا دبع تاأس لاق رسزلا نب ةورع نعو لسد ىراخبلا هاور ثيدحلا ذو

 تيأر لاق يحن هللا لوسرب نوكرشملا عنص ام دشأ نع يماعلا نب ورمنبا

 هقنل هقنع ىقهءادر مضوفىلصي وهومالسلا هيلع ىنلا ىلا ءاج طيعم ىأ نب ةبقع

 يبد لوقي نا الجر نولتقتا لاقف هنع هعفد ىتح ركب وبا ءاخل اديدش اقنَخ هب

 لوسرلاق لاق ةريره ىلا نعو ىراخبلاءاور مير نم تانيبلاب ماج دقو هل

 كم مين نق لاق انا ركب وبا لق اكاص مويلا مكنم حبصأ نم ع هللا

 لاق انا ركب وبالاق انيكسم نم مويلا معطا نق لاق انا ركب وبا لاق ةزانج مويلا

 نءمتجا ام ع هللا لوسر لاقف اذا ركب وبا لاق اضيرم مويلا ينم داع نف

 اس هلا لوسر ىل لاق تلاق ةشئاع نعو لس. ءاوو ةنلا لغدالا» عر ف
 ره 3

 ٠سم هل ةاضشأ :ان 1اس«  ههإ هي هاللمعأا ءاللل يدا
 يحمي لآ مهاد ىف ان املا بمول ١ يحج تاحاو لانا ىلإ

 نعو سم هآور رز 1 ابا الأ نونمؤملاو ل ىايو ىلوأ انا لثاق : لوقيو نيدم

 هللا لوسر ناك نه تائسو 0 هللا 3 و ةثئاع تعمس لاق ةكيلم ىلأ نب .
 تلارص
 ركيىادعب عر 20 اه ليقف كااقف هفلخت_.ءا ول انلختسم ع طع

 ملم ارز اذه لا ا 0 ن.ةديبعوب |تااقرمعدعب نم اطلبق ريع تااق

 هللا لوسر دعب ريخسانلا ىأ ىلال تلق لاق بلاط ىلا نب ىلع نب دنت نعو.

 لاق تنا مث تلق نامَع لوسقي نا تيدخو رعلاقو مم ثلق ركب يكب وبأ ؛ لاف يي

 5 دلإا عا 1
 ضرم لاق ىرعشالا ىموم ىأ نعو قراخإلا هاور نيمسلا نم لجر ما اناا

 لوسراب ةثئاع تلاق ساناأب لصيلف رك ايا أورم لاف ةض رم دتشانّشع ىنلا



 ءاممالا بيدهم ام

 ' ركب ابأ ىرم لاقفسانلا,ىلصيناعطتسإكلءاقم مافاذابلقلا قيقر لجر هنا هللا

 فسوي بحاوصنكناف سانلاب لصيلف ركب ابأ ىرم لاقف تداعف سانلاب لصيلف

 راخبلا ءأور مالسلا هيلع هل لوشر ةأيح ىف صانلاب ىلصف لوسزأ هأثاق

 ركب ابأ نا سنأ نعو اذه نم لوطاب اضيا ةثئاع ةيأور نم هايور دقو لسمو

 هلوطب ثيدحلا رك ذو هيف فوت ىذلا مالسلا هيلع ىنلا مجو ىف مهم ىلصي ناك

 وباووه ارح ىلع ناك ع هللا لوسر نأ ةريره ىفا نعو لسمو ىراخبلا هاور

 مالسلا هيلع ىنلا لاقف ةرخصلا تكرحتف رييزلاو ةحلطو ىلعو نامءو رمتوركي

 .لوسر لاق لاق ةنيذح نعو سم هاور ديهشو! قيدص وا ىن الا كيلعاف أدها

 .ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور رمعو ركب ىلإ يدعب نم نيرذلب اودتقا ص هللا

 لوبك اديس ناذ_ه رمعو ركب ىبال كَ هللا لوسر لاق لاق سنأ نعو نسح

 لاقو ىذمرثلا هاور نيلسرملاو نييبنلا الا نيرخآلاو نيلوالا _ءرم ةنجلا لها

 :نمأم سلع 5 هللا لوسر لاق لاق ىردخلا ديهس ىلا نعو بيرغ نسح ثيدح

 ليئاربف ءايسلا لهأ نم ىاريزو اماف ضرالا لهأ نم ناريزو هلوالا
 ثيدح لاقوىذمرتلاهاور رمعو ركو باث ضرالا لهأن مىارزو اماوليئاكيمو

 قركب وبأ لوقي م مالسلا هيلع هل لوسو تعمس لاق ديز نب فعس نعو نسح

 ف هلوأعب قبسدقو ةرسشملاماهرك ذدقرةئملا ف ىلعوةنجلا قنامعوةنجلا قرعو ةنحلا

 وهىذمرتلا لاقو مهريغو ىئاسفلا وىذمرئلاودوادوباهاورباطتلا نب رمع ةمجرت

 ىديب ذخاف لير يج ىناتاتي هلا لوسر لاق لاق ةريرهىل ا نعو حميحص نسح ثيدح

 .كهم تنك ىناتددوهّما لوسرابركب وب 'لافف ىتمأ هنم لخدي يذلا ةنجلا باب ىناراف

 ىتما نم ةنجلا لخشي نم لوأركب ابأ اي كنا ماد هللالوسرلاقف هيأ رظنا ىتح

 انريخو انديس ركب وبا لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نعو. دوادوبا هاور

 .نعو حيحص نسمح ثيدح لاقو ىذسوتلا هأور قع هللا لوسر ىلا انيحأو

 .بحاناك مالسلا هيلع هللا لوسر باحصاىأ ةشئاعل تاق لاق قيقش نب هللا دبع



 ١85 ءايمالا بيدهم

 تلاق نم مث تلق رمع من تلاق نم مث تلقركب وبا تلاق يي هللا لوسر ىلا

 هجام نباو ىناسنلاو ىذمرغلا هاور تتكسف نم مث تلقحارجلانب ةديبعوب|

 م ىنإ نعو « حيحص ثيدح ىذمرتلا لاقو
 دع هللا 4 هيفاكي ادي اندنع هل نآف كب ابأ الخ ام هانأفاك دقو الا دي اندنع دحال

 تنك واو ر ب ىبأ لام ىنهنن ام طق دحا لام ىنمفن امو ةمايقلا موي اهب لجو

 ىذمرتلا هاور هللا ليلخ محام ناو الا اليلخ ركب ابا تذضمال اليلخ !ذختم

 تنا ركب ىال لاق هل لوسر نا رمع نبأ نعو ندح ثيدح لاقو

 نعو نسمح ثيدح لاقو ىذمرنلا هأور راغاا ىف ىحاصو ضوملا ىلع ىحاص

 قفاوف قدصت: نا تنك هللا لوسر انرما لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع
 يلام فصنب نذل اموي هتقبس نا ركب ابأ قبسأ مويلا تاقف ىدنع الام كلذ

 لكي ركب وباىتاو هلثم تلفن كدال تيقبا ام مالسلا هيلع هللا لوصر ىل لاقف
 تاقف هلوسرو هللا مهل تيقبا لاقف كالهال تيقبأ ام ركب ابأ اي لاقف هدتعام

 بقانلا ىف ىذمرتلاو ةوكزلا باتك ىف دواد وبا ءاور ادبا .ىش ىلا هقيساال

 هيلع هللا لوسر يلع لخد ركب ابا نا ةثئاع نعو حيحص ثيدح وه لاقو
 اقو ىذمرغلا هاور اقيتع ىمس ذئمويف راثلا نع ل قيتع تنا لاقت مالا

 ُط اًيدص هللا هايس لاقن ركب ىبأ نع لئشو هنع للا ىفر ىلع نعو بيرغ

 هيضر ةالصلا ىف مالسلا هيلع هللا لوسر ةقياخ ناك هم دمج نأساو ليريج ناسا

 نايفس نع دواد ىمأ نس يف حيحصلا دانسالاب يورو انايندل هانيض رف اننيدل

 هنأو زيزعلا دبع نب رمعو ىلعو نامعو رمعو ركب وبأ ةسخ ءانلخلا لاق ىروثلا
 نيرجاهملاو رمعو ركيابأ اطخدقت رمعو ركب ىب |نمةيالولابقحا ناك اياعنا لاقنم لاق

 هنع للا ضر قي دصلا بئاتمو « ءامسااىلا لمع اذه مم هلرئتربمارااموراصتالاو

 كريت فرحالا هذه تى ذاعإ اهراش الا الو

 ه دنع للا ىضر 33 ذب باكل



 ءامس الا بيم 1

 2( هعضاوتو هدهزو هملع يف لصف )*

 ىف ثباثلا ثيدحلا يف هنع هللا ذر هلوقب هلع مظع ىلع انباحصأ لدتسا

 الات ءىنوعئمول هللاو ةاكالاو ةالصلا نيب قرفنم نلتاقال هللاو لاق هنا نيحبحصلا

 قاحسا وبا خسرشلا لدتساو هعنم ىلع مهتلتاقا تم هلل لوسر ىلا هثودؤي اونأك

 منال ةياحصلا معا هع للا ىضر قيدصلا ركب انأ نا ىلع هئاقيط ىف هريغو اذهب

 وه 6 وت نأ مهل هتثحابع مط ريظ م وهالا لئساا ىف ةكحلا مهف نع اوفقو ميلك

 نمز ىف سانلا ىت#«ناك نم لئس هنا رمع نا نع انيورو * هيلا اوعجرف باوصلا

 ىلا ثيدح ابرق قبس دقو امهريغ لعام رمسو ركب وبا لاقق يي هللا لوسر

 اهنع هللا ىذر ةثئاع نع انيورو انلعا ركب وبأ ناك و لاق نيحيحصلا ىف درعس

 لك أي ركب وبأ ناكو جارخلا هل جرخي مالغ قيدصصلا ركب ىنال ناك تناق

 اذهام ىردت مالغلا هل لاقفركب بأ هنم لكاق ءىثب اموي ءاجل هجارخ رم

 الا ةنابكلا نسحأ امو ةيلهاجلا ىف نأ_ذال تنبكت تنك لاف وهامو ركب وبأ لاق

 ءاقق هدب ركب وبا لخداف هتم تلك | ىذلا اذه كالذل ىناطعاف ىنيقلف هتعدخ ىلا

 ىلا هيدؤي هديع ىلع ديسلا هلعمم ءيش جارخلاو ىراخبلا هاور هنطب ىف ءيث لك

 مهللا لوقي حدم اذا هنع هللا يضر ناكو دبعلل نوكي هبسك يقابو موي لك ديسلا

 نونظي امم اريخ ىنلعجا مهألا مهنم ىسفنب لعأ اناو ىمقن نع ىب لعا تنا

 اوعدن الآ هضرم يف هل ليقو ء نولوقي اب ىنذخاؤت الو نودامي الام ىلرذغاو

 انيورو ديرا امل لامن ىنا لاق لاق كال لاق ام اولاق ىلا رظن دق لاق ابيبط كلف

 نوعبرأ هلو ركب ركب وبا لسأ "لاق هيبأ نع ةورع نب ماثع نع قشمد خيرات ىف

 هي عا 15 ِ هللا لع
00 

 :ءقيصعلا الل مش منغ يق ابقعن ا اهل ةاقغاغ اذ
 كم 6 لا و

 ناكف هفالختسا دعب ةنسو فلختب نا لبقنيتنسركبوباانيف لزنثلاقةسينأ



 5١ ءايسالا بيذبم

 هلا مودانسامريغو دعس نب ده 07 دو نه نييلحيف نوحنقب هلي أ ىملا ىراوجأ

 ال نالا ىملا نم ةيراج تلاق فلختسا امل مهحانم ىملا لهال بلحم ناك
 5 ندم ام ىن ربعي 2 لآ وجزأ ىنأو اهيميفتع 2 ىلإ لاقك است م هيف ثاخ ءام 3 رخش ال أ وحزأ 3 ملأ *:لحال !ا ااه ! .! 1١

 2 باح ةذالخلا دعب نأكف 4 هيلع تن 5 قاخ نع

 لصق

 مهلع هللا ىضر ةباحصلا هتءدقو هتفالخ ةحصملع ةمالا ثعمجا « هفالختسا

 فورعم نيحيدصلاىف رووشم ةمقنب ثتيدحو هرخغ نم أهم ميقحاو ميلضفأ هنوكل

 رضاحانأو ىءاثلاب ىلصيرك بأ ع سا لوعر مدق هع 5 يمر ع لاق دقو

 هيضرنمان اين دل نيضرف ىنمدقل ىنمدقي نأ ءاشولو ضيرم ريغ حيحصو بئاغ ريغ

 ء اننيدل مالسلا هيلعةلوسرو هَل

 لصف

 ةفياخ لوا وهو اييرقت نينس ثالثب ليفلا دعب هنع هللا فر ركب وبا دلو

 هثدحو ةرجطلا نم مسن ةنس سانلاب جح جبملا ىلع لسرا ريمأ لواو مالسألا ىف

 تفرعيالو اولاق هلك نآرقلا اوظفح نيذلا ةباحصلا رايك نم وهو نيحيحصلا ىف

 بائكلا الخلا وهو رهشأ ةتس وحنب هدعب قوت هابا ناذ وهالا هوبا هثرو ةفيلخ

 ”ىةددبلا و ةفالخلاب دهعنملواو مهلضفاو نيدشارلا ءاناخلالوأو يَ ل هلأ: لوسرا

 ا

 هلا وبا رمعو مالسلا هيلع لا لوسرك ةنسنوتسو ثالث هل لو يفوت هنا

 ع موا رح فاول م تبنالا هو تأ ىف ع

 دا صاف
 طيسولاف 3 د هوجولأ باحصأ انادصأ ن 1 ىنذو الركب وبأ 2 ١ مم



 ءامسالا بيهن ١

 مث لو م نوذ اهدعبو ةلمبملا لادلا رسسكو واولا ناكساب وهو اريثك ةضورلا ىف هركذ

 ذو ةمومضم 2 باننالا ىف ىناعمسلا لاق هلوأ َْق ةزمطلا امأو بسلا ءأي

 1! .نإ
 9 اهنا اما

 4 رح
 أند
 نوياعب

 ع
 ىلا هاذ ١
 3 ! فاتح و فل وأ نمةدمدعم ةخيسأ قارشارأ 0 هايم م هل 1 1

 اذهل |

 زملا طب 9

 همالك قايسو هةوءرب , نا الا باتكلا فار لع ص : نكماو ةخوتفم نك امالا

 وهو مضلا ركذي ملو حتقلاب حالصلا نب ورمع وبأ خيبشلا اهركذو حتفلا ىضتقي

 ريصب نب دم نب هللا دبع نب دمع همساو اراخم ىرق نم ةبرق ةندوا ىلا بوسنم

 نب هلا دبع نب دمح روباسين خيرات ق كاملا لاق ةقرو نب ة>وتنم ةدحوم ءاب

 هرصع ف رهنلا ءارو اب نييسناشلا مامإىندوالا مث ىراخبلا ركب وب أ هيقذلا دمع

 ةدابعلا ىف اداهتجا مهرْثك و ميعر وأو ءابثفلا دهزأ نم ناكو لاق ةعفادم الب

 ةنس اراخيب فوتو لآق ةبانأو اتابخآو اعضاوت مهدشأو هريصقت ىلع مهاكبأو

 ىمصاعلا ف سوي نيبو ةعب نم اراخيب ثيدحلا عمس .هللاهمحر ةئامالثو نيناو سخ

 هريغو هللا دبع وبأ 5 احلا هنع ىور هريغو بباك نب ميثطلا نم فسنبو هلارقأو

 الفءىش لكىف ءابرلا مرحي لاق هنأ ةضورلا ىف هنع هتيكحام ىندوالا بئارَغ نمو

 « دودرم داشوهو هريغونوزوذاوليكملا 7 وهطملا ءا وسالضاةةمهسنجص لام عيب ز وي

 ركب وبنات 1| وسو ننام وو وعموم نب دهم همسأ ظفاحلا ردح امل 1 أ مه ! ظناملا

 اهنم ةعفان تافنصم هل نيملطملا نيققحلا ظافحلا دحأ ىمزاحلا مزاح نب نامعنبا

 اهتعمس باسنالا ىف ةلاجلا اهنمو هلثم هيق فدصي ١ ثيدحلا يف خوسنملاو تس انلإ

 جييرخت ىف عرش دق ناكو نك امالا .امما ىف فائؤملا اهتمو هبحاص بحاص يلع

 تافاصملا. نم كالذ ريغالو همثي لو ةالصلا باتك ءانثأ خليف بذوملا ثيداحأ

 * مهريغو دادحلا ىلع ىلا باحصا نم هتقبطو يناهبصالا ىسوم ابأ ممس ةسيقنلا

 هوجرلا باحصأ انباحصأ ةمب أ نم ىرصملا 4 دادحلا نب ركبوبأ) 66

 بحاص ىرصلا ىفاقلا دقسأ نيدهت ركب وبأ وه اريثك ةطورلاو بذهلا يفرركت

 هقفلا ذخأ ةبترملاو رمعلا ف مييمدقتمو مهراكو انيادصأ راظل نم وهو غورملا



 لذي ركب ىأب ىنكي نم

 ىف رصم ةماماهيلا ثهمناو ةيبررعلاو هقثلا ىفامامأ ناكو ىزورملا قاحسإ ىنأ نع

 فوتو لاق هلضف ىلع لدن هعورفو انقدم اهيقف ناك قاحسإ وبأ خيشا| لاق ه هرصغ

 نمدح رش نمشهعورف محرشب ةك الا ىتعاو تاق ةئاعالثو نيعبراو سمح ةنص

 ركب ىجنسلا ىلع وبأو بيطلا وبأ ىفاقلاو ىزورملا لاغقلا انباحصأ مالعأ

 ©« ميجلابو ةلمبملا نيسلا

 ةضورلا روك ذم هوجولا باحصأ انباحصأن م «يىسولاسلا ركب وبأ) 9

 « ةرركملا ةلمباا نيسلاب وه ةءارقال راجيتسالا ىفو ةراجالا ىف

 نإ باسنالا ىف ىتأيس ةضورلا ىف رركت رخأتملا ( ىشاشلا ركب وبأ ) ؟9؟
 م ىلاعت هللا ءاش

 ىف هركذ رركت هوجولا باحصأ انباحصأ نم ( ىغيصلا ركب وبأ ) ؟#

 رسكب وهو هريغو فودكلا ةالص ىف مث ةعاجلا ةالص رخآآ يف هركذف ةضورلا

 باحصأ انياحصأ ةعادحأ وهوةمجعملانيغلاب و ةدحوملا ءابلا ناكسإو ةلممما داصلا

 ركب وبأ وهيفاعملا دعسوبأ لاق هقفلاو ثيدحلا نيب نيعماجلا نيعرابلا هوجولا

 نيدووشلا ءاملعلادحأ ىغبصلا نحر ئادبع نيديي نب بويأ نب قاحسإ نب دهحا

 ىرلابو ىمللا ةييتقنب ليعاممأروباسينب عمسروباسين لهأن نمعمساولا معلاولضفلاب

 نب مايه ةرصبلابو ةماسأ ىنأ نب ثداحلا دادغسو ينيوزقلا فدسوي نب بوعي

 ةريثك ةعامجو زيزملا دبع نب ىلع ةكوو نكسلا نب ىسع ندم طساوبو ىلع

 ةنس بجر ق هندالو تناك مض وملا اذه اهمدي نا نم رثكا هلئاضفو هلئامثو لاق

 مالك اذه ةثاءالثو نيعبرأو نيتنث ةنس نابعش ىف فوتو نيتئامو نيسخو نامت

 « باستالا ىف ىناممسلا

 هوجولا باحصأ نيمدقتللا أنباحصأ ةمن أ نم( قفريصلا ركبوبأ ) 3

 دأدغي خب راث يفىدادغيلا بيطخلا لاق هللا دم ع ندمت همسأ نيعرابلا نيفاصملاو

 روصنملا دهسا نم ثيدحلا ممسو هقفلا لوصأ ىففيئاصت هل الاعامبف قريصلا نأك

 (ءامسألا بيذهت ؟ جس 6 مو



 ءاممالا بيدهم 3

 نم نيقب نامل س ىلا موي فوتو لاق ءىش ريك رري مل هنكل هدعب نمو ىدامزرلا

 مهف يدادغب وهباسألا قى :اهمسلا لاق ةث ةثاعالثو نيثالث ةئس رح الأ عيبر رب

 و قو لوص الإ ىف تافنمعم هلو اننقتم اعراب امامإ ناك ايه ريغ لاقو ىذا ع
 وسم

 لوالي حاك لا ف ٠ .ىطو نم ىلع دحلا هباجبأ هبئارغ نمو بذبملا ىف ةريثك هوجو

 8 دحال اولاك روبملاو هع دقيت ناك اذا

 ةضورااىف روكذم هوجولا باحصأ انباحصأ نه( ىسوطلا ركب وبأ ) 8

 لاق ناسارخم ةفورعم ةنيدم ةلمهملا ءاطلا مضب سوط ىلا بوه وه ة راجالا ىف

 ىلع ةيوتمم ىهو سول هل لاقي ناسارم ةدلب ين ةيسأ هذه ب انالا ىف ى اغمسلا

 ناك وةيرق فلا نمرثكا او لاق ناقون ىرخالا و نإرإ اط اهادحال لاقي نيندلب

 مسئةئسزي ركن رماعنبمّْلا دبع دي يلعدنع هللا ىطر نافعنب نايعةفالخ فابحتف
 مسأو اًءيدحو اعدق نيادحلاو ءامعلا ند ةعاجج اهم جرخ ةرجبلا ند نيرشعو

 < )١( اذه ىموطااركب ىأ

 نب هّللادبعنب ةريفملان ماشهنب ثراحلا نب «نهجرادبعنب ركبوبأ م ا

 اتااىندلاىموزلا ىثيرقلا مورا زرمم

 روكتو دبعتحن تفتعأ اذاةمالا رايخ ىف حاكتللا ينرايخلا فومايصلاباتك رخاوأ ىف

 هلا را مصر اح ءلاو سا[
 بديلا قرود ذمةعيسلاةنيدملا ءابقث دحأ ىعب

 نهرا دبع وب اهتيئكو ركب وبا همسأ ليقو ركب وبأه:ءنكو دنع ه.سأليق رصتلا ىف

 ةرب رهابأو ىردنلا دوعمابأو ينادصلا نجح رادع هابأ مدس تنك ةمسانأ ميحصلاو

 مهريغو عملا نب ناورمو ةيدسالا لقعممأ و سيم تنب ءامماو ةملس مأ وةشلاعو
 ىرهزلاو رانيدنيورمو ىع كلاوزي ,مرعلا ديعزب رخو دلاغ نب ةمركعودها دنع ىور

 وع ىو هدوم خاو قو ةاعملاءأ .-- مم 1و نيةبرذدعو الوم ٍءةدحوم ءأب هو 31 ويم ةانتلا الاب ةبدتع ع نب كل !و ديعس نب هب ردبع

 نعأ نب دحاولا دعو ر 0 ينأ ابا الثا دبعو للا د ع هانأو دادش نب مماجو

 ةفالخ ىف اذو 28 وبادلو دعس نب ذه لاق نورحاو ىرغتا بعل ند ةللأ دينعو كا عيطل رك ب ٌكأدع

 ناكوهتالص ةرثكل شررق بهأر هل لا, نأكو هنع هللا ىطر باطلا نب رمت 5 5 ثم - 03 0 ا ١ 3 1! 51/1 ح

 رظنا جلا دمم نركب نب د#وه ةيفاشلا تاقبط ىف ىذلاو لصالاب ضأيب انه (1)



 1 ءامسالا بيدوم

 املاع ًابيقف ةقث ناكو لاق ادرف ريبزلا نب ةورعو وه لجلا موي رغصتساو انوفكم

 لاق نيماسلا ةميأ دحأ اذه ركب وبا شارخ نبا لاق ثيدحلا ريثك ايخس القاع

 ةلح تاقث ماك ثراحلا نب نمحرلا ديع ود هل دعو ةمركعو رم هتوخأو وه

 لاق ةنيدملاب ركب وبأ فوت رمعالا ميلك مرنع ىرعزلا ىور لثملا مهي برضإ

 هلع ىبدملا نس ىلع لاقو ةرجملا نم نيعسأ و سه وأ عيرأ داع ريك نا ىك

 ةرثكل ءابقنلا ةنس اهل لاقي ناكو لاق عبرأ ةنس ىدقاولا لاقو نيعستو ثالث

 *- مهلم ابيق تام نم

 مهمالعأو مييمدقتمو مهراكو اناحصأ أ نع 4 4« ىسرافلاز 4 وبأ ١ < ةي/

 ىسراقلا لبس نا نيسحلا نب دما ركب وب | مامالا وه ةضورلا ىف هزي ذ رركت

 نمو جيرس نب سابعلا نا ىلع هقت ةرهاظتملا لئاضفلاو ةرعابلا تاغنصملا وذ

 الإ نطككلا دنع لحن الل هلوق ىمراقلا يهقا ارغ د بعلم وذ
 20 ايلا يامل راسا حك ا يد رااح ايمار

 2 وح هج

 هلع مهريغوانباحصال روبشلاو

 مل فلا مالب وه هوجولا باحصأ ائبادصأ ند 0 لال ب رخب وبأ و 558

 وه ةوخالا ثاريم هو ضئارغلا ىف ةضورلا روك ذم وهو لام نزو لع مال

 وبأ خيشلا هب اذكه ىناذمملا لال نب دمحأ نب ىلع نب ركب وبأم اركثلا هن اذكم ناذيملا لال نى رجأ ن ىلع نى دحأ كي وأ مامألا

 0 امالثو نيعسنو ناع ةلس قوتو ةناعالثو عبس ةلس دلو لاق تاقيطلا ىف قاحسأ

 ىلع ىلاو ىزورملا قاحسا ىلأ نع هقثلا ذخأ هنأ ديعس ويا هطيس ىل يح لاق

 لال نبا يئارغ نمو ناذمه ءابقن هنع ذخا اديعتماعرو ناكو ةريره ىلا نيا

 دو ةكر هلأ ةعمسم ف نو طق الإ مة نالا نأ ىئاغال الق < هنأ
 ب تول ةلئسم ف ؛ نوطقس تاون 2 ند هوت 2 لآ ىصااشالا 2و ىخحخ 5

 قف سانلا ةعاو انباحصا أ نم ارهو ىدادغيلا روصنم وباو نايللا نبا لاق

 ١لإ لإ |. مس ادياع 1 5 عا يو
 * مك 2 ةوالو“ راسإمما رووسطاو ص ارعلا

 نيديعلاةالصقمرك ذف بذبملافرركت # مزح نبو رن ده نب ركب وبأل اننا

 اهيف هركذو تايدلا قو رايخلا لوأو حاكتلا لوأ فو ديعلا ىف ريبكتلا باب ىف



 رذنلا نب ركب ىنأ مامالا ةعجرت أ

 دمه نب هللا ديع نع لاقف هيف هريغف ديعلا ىف ريبكتلا باب الا باوصلا ىلع اهلك

 وأ بتاك نم طلغ اذهو رخو هبسل ىف مدقف مرح نب ورحم نب ركب يل نبأ

 مزح نب ورمع نب دم نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع هباوصو كش الب لق قبس
 م باوصلا نءريغم اهريثك وأ اهرثكانكلو موا ذهقرخسنلا ضعي ىف عقواذكو

 .نيعباتلا عبات نم ىندمىراصتاوهو مزح نبو رمعني دمنبركب وبا باوصلاو هن ركذ
 هتينك و ركبوب اهمسالاقيو اهريغفل سا الهتينك همسالاقب مهنعأو نيملسملا تاقثو

 ديعئركب وباالا اذه ىفهلريظنال ىدادغبلا ييطخلا لاق ةرنك ةينكفناكفدمحوب |

 دبع وبا هئينك و ركب وباهمسالاقيهنا هتهجرت ىف قبساكما شه نش راما زب نمحرلا

 دايعود مع نا م.اقلاو زيزعلا دبع ن رهو هابأ اذه مْرَح نركب وبأ عمسون ملا

 دع هانبأ هنع ىور مهريغو نم مرا دبع تدب ةرمعو مياس نب نا ورو م نا

 ةماهأ نب هللادبع نب دبريو ىراضنالا يو ىرهزلاورانيدنب ورحو ا دبعو

 ةاطرا 3 جاجحلاو ىعازوالاو ةدلط ن يك ب قحمأو مقان نب 5 وبأو

 نمزف مسوللوةرمالاو ءاضقلاو وأو هتلالحو هتماماوهقيك هو 7 ىلع أوقعت اول نورخ 57

 8 ةرمع هئلاخو هسا ةمأدمس نب دوغ لاق زريزملا ذيع تف رو كالملا دبع نب ناملص

 ةنس ةنيدملاب فوت ثيدحلا ريثك ةقُث ناكو ةثئاع نع يول رلأ نهحرلا ديع تنب

 و ةلس نيناعو عبرأ نبا وهو ةلامو نيرشع

 ُ رو لع هوجولا باحصأ انبادصأ ةعأ نم 1 ىد وما ركب و! 0 5. 9.

 - 6م 5 وب اوم بذهلا قالك ذالوةخورلافرركتو ضيمحلا باب ف طيسولا

 هرك ذ رركت مالسالا ةمنأ دحأ روهشملا مامالا ( رذنملا نب ركب وبألا ١ ٠"
 ِت اريكت ىق نيديلاعفر ىف تالصلاةفص ىف بديلا قد 33 دو ةضورأأ يف أريثك

 ى م.جلا ىروياسونلا رداذملا ن مهاربأ نس ل 25 وبا مامالا وه تالاقتنالا

 تافتصلا#لو هقفلاو ثيدحلا ىلع ف ن يف نيب همه وذنأع روفوو هدأ الح وهتمامأ

 فا رشألا و طسوالا أبل مءامقلا | بهاذم َن ايو فالخلاو عاجالا فق ةعث انلا ةمبلل

 لصالاب , ضايب ء انه ()



 حا ىروباستلا ر 3 ىنأ مامالا ةهحر
 سس يم سم ل جم دعب جبد ضع هج ومسل هي سمسم عع حم جوج تع وي ص م بح جبس و ع صصص حصل. بس سس ص وموسم تب

 لعاهتفرعمو بهاذملا لقت ىف ابلك فئاوطلا ءاملع دامءاواهريغو عامجالا باتك و

 ةفرعم ىف نكفلا نم ةياهن ىف وهو دحأ هبرأ اني الام هيتك ىف قيقحتلا نم هلو هتك

 ى نأك نأ هلأ فار شالا ةباثك ىف ةل_مج تاداع هلو هفيعطو ثيدحلا حيحص

 ناك نأوأذك هنع حص وأاذك ع 0 ينلا ن ءتبث ” لاق حيحص ثردح ةلأسلا

 ىذلا بدالا اذهو اذك يطع يذلا نع يوريوأ انيور لاق فيمض ثيدح اهيف

 باحصأ نم مهريغو ءابقثلا رثك آ لمه دقو نيسدحلا قاذح قيرطوه هكلس

 ةنسلا هيلع تلدام هدامعا وهو هيف انادي الام قيقحتلا نم هل مث مولعلا يقاب

 دحا ىف لوقي مءاملعلا بهاذم ركذيف ضراعم الب اصوصخ وأ امومع ةحيحصلا

 ركذي دقو هتركذ اك هتفص تناك ايف الأ كلذ لوقي الو لوقا اذهيو بهاذملا

 بصعتبالو هنيعب دحأب هذع رايتخالا ىقديقتلا مزتاي الو مضاوملا ضعب ىف هلياد

 ةلالدو ليلدلا روبط مم رودي لب فالخلا لأ 9

 نم دودعم انبادصا . دنع وهف اذه عمو تناك نم عم اهب لوقيو ةحيدصلا ةئسلا

 قاحسا وأ خيشلا 5 ذو تاقيطلا ف ميبتك عم ق روكذم ىف ذاشلا باحصأ
0-2 1 1 1 

 لاقف ى مناشلا بادصأ ف ءابقغلا تاق هبط هباتك ق بذيملا بحاص ىرارعشلا

 قفا وكادت يفأ جاتحاو لاق اهللم كحأ افاصن ابنك ءاطعلا فاليخأ ف فخاد

 رشع وأ عسل ةنس ةك ىوتو لاق هقثلا ذخا نمع لعا الو لاق فااتاو

 2 هادحر ةئاالثو

 نيمدقتلاءرجولاباحصأ اناحصأ ةعأ نم ( ىروياسيئلا ركب وبأ 8 1

 وه تائيطلا ف قاحسإ وبأ خييشلا لاق سيلغتلا باب رخآ ف بذبنا ىف روكذم

 ناءةنس داو يروباسينلا نوميم نب لصاو نب دايز نب دم نب هللا دبع ركب وبأ
 فابأ ىلوموهو لاق ةلامالثو نيرشعو مرأ ةنس قوتو نيتلامو نيئالثو

 ىلمصي ليلا ملي ل ةتس نيمب رأ ىقب ادهاز ناكو دادغب نكسو نانع نب نامع نبا

 ىنزلاباتك ىلع تادابز هلو ثبدحلاو هقفنانيب مهجو لاق ءاثعلا ة رابطب حبصلا



 ركب ىلأ باب 13

 هيف ساهم دادغبب انك اضيأ ىنطقرادلا لاقو هنم ظئحا تيأرام يطقرادلا لاق

 نع ىور نم مهلأسف ءابقثلا نم لجر ءاجخل نوركحاذتي ظافحلا نم ةعامج
 روبط اهتبرت تلعجو أدجسم ضرالا ىل تاعج سو هيلع هللا ىلع هللأ 9

 3 ةظفللا هذهديرالئاسلا لاقف نالفو نالف هنعشيدحلا اذه ىور ةعابجلا تأ

 هيلا مباك | وماقق ىروباسينلار نأ ريغاتل سيل اولاق مث بأوج مهنم دحأ دنع ب

 ثيدحلات ةولاف قامو نالف نع نالق انثدح معن لاقث ةلظفللا هذه نع هرااسف

 ىلع ءاسلملا قفتاو قحسا وبأ خيشلا هركذام رخآ اذه هيف ةظفالاو هظفح نم
 ع هئلس 2 4ع ةباوزلا ىطف رادلا رخال أو ةيلع ءانثلاو اذه 055 يبا قي وت

0 #- 

 مرخآ يف ءاهلب ةركب ىلأ با

 نامسيقن ةمسأ بتكلاا هذه يف ِق ررك 7 هنعّشا ىضر ىباحعل !اةركيوبأ» يو

 وهو ةماس ىأ ْن جالع نب ورم نب نيئح وقم مالو فاك ةدلك نب ثراحلا

 رسكو فاقلا حتفب ىسق نب فوع نب ةمجعملا نيغلا رسكب ةريغ نب ىزعلا دبع
5 
 نب ثراحإ ةمأ ةيمس همأو ىرصبلا ىنقثلا هبنم نب فيقث وهو ةلمبملا نيسلا ةمأ

 كك |نصحح نم يش هلا 8 ةرحب نأ ىذ اعأو ةينأ نب تاير مأ اصنأ ىعر هد“ اطل عم هلم ت دلآ مينا أ يب ماع ألخأ ءر حل

 ىؤر اذكه الا فئاطلا نم جورخلا نع زجتو ملسأ ناكو ةركبب يي نا يلا
 ابنم لسمو ىراخبلا قذتلا اثيدح نوثالثو نانثأو ثيدح ةثام هللا لوسر نع هل

5 0 

 دبع هانبأ هنع ىور ثيددحب ٍِلسو ةسمخب ىراخبلا درتثاو ثيداحأ ةيناه . ىلع

 نمةركي وبأ ناكو فئحالاو يرصبلا نسملاو شارخ نب ىعبرو لسمو ند“رلأ
 ةرصبلابافارشادالوأ ناكو فو: ىتح ةدابعلا ةرثك ىلع لزب لو نيحلاصلا ءالضفلا

 ةباحصلا نم ةرصبلاب نكي مل ىرصبلا نسحلا لاق تايالولاو لاملاو للعلا ةرثك ىف

 مم لتاقي ف لحل, وب ةركب وبأ لزععاو ةركب ىلأو نيصحلانب نار رم نم لضفأ

 * نيسمحو نيتنث ةنس ليقو نيسخو ىدحأ ةنس ةرصبلاب قوت نيقيرفلا نم دحأ
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 قوفذ ةانكلا ءاعلا فرد

 لعأ لاتقرخآ ىفبذيملا ف روك موف ةانثلا ءاتلا رسسكب (ىسحتوبأ )م٠ ي

 ةمسأو ةصاخش بذوملا ن م عضوملا اذه ىف الا اباك بتكلا هذه ىف هل رذال ىلا

 ىورأ ةفينح ىبب نم 5 د قوك ىعب او هو دعس نب فاكلا حتقر ءاحلا مغب مكح

 هركذ مب ء3ّأىضر ةملسءاوةريرهىلأو ىرعشالا ى موم ىفأو بلاط بأ نب ىلع نع

 «مريغ ةينكلاهذمب ىنكيدحأ ةاورلاف سيلهت ًاءانعمةدرفلا ينكسلا ىف دحا وبا ماحلا

 ةثلثملا ءاثلا فرح

 باب بذهملا ف هركذ هنع هللا ىضرىباحصلا 4 ىشخلاةءامثوبأ ) م

 نيتمجعملا نيشلا حتفو ءاخلا مضي وهحئابذلاوديصلاباب ىف هريغووه هرركو ةينآلا

 نيرمأأ نب نيشخوهو ةعاضك نم نطب وهو ءاخلا مغب نيشخىلا بوسنم نون اهدعبو

 لاقةةريثك لا وقالعدنب | مس اوالهةيلعت ل 1 ! مساقاوغاتخاو ناولح نب باغت نب ةربو

 انيق محل مي مغ موثرج ليثدم» رج ةميمأ |هريغو نيعم نب ىو لينح نب دوا

 لبقو ةمجعملا نيشلا رمسكب ب ريشالا ليقو ورمع ليقو ين اثلا ىف ةثلثلا الا مشب و

 أرب رمثان ليقو ممم مث ةروسكم ةمجعم نيشو نوالاب مشان هيا مساو كلذ ريغ

 ةموث رج لبقو مهرجليقو مجلاب جشان ليقو هرخآ ىف ةدحوملا ءابلاب بشان ليقو

 تحن ناوضرلا ةعيب مالسلا هيلع هللا لوسر عباب نم ةيلعث وبا ناك و موثرج ليقو
 1 هئلأ

 . هيسلع ى*“ نك 53 نم م م ماع هرجصلا هور ثيداحأ تي ملا بع يور ةرجطا نم ثم ةئم ةيدحلا ماع :ردشلا

 7 دل 0
 ةمحصملا نيدلا ناكسإو ملا سسك - نا مسمو ىف اللوخلأ رسردأ وبأهنع

 * نيودحو سه ةئس كاللا كيع ةفالخ يقف لبيقو ةيوامم ةفالخ ف قو



 هيقفلا روث ىبأ ةجرت ؟

 طيسولاو بذبملا ىف رركت انباحصأ نم مامالا 6# هيقنلا روث وبا 8 "5

 مامالا ىدادغبلا ىلكسلا ناملا ىلا نب دلاخ نب مهاربا روث وبا وه ةضورلاو

 ءابقفلاو نيعرابلا ءايللاو نيدبتجاةمالادحأ هقنلاو ثيدحلا ىلع نيب عماجلا ليلجلا

 دحاوه يدادغللا ييطخلال اق هنعاربو هقيثوتو هتلالجو هتماما ىلع قفتملا نيزرجملا

 ممج ماكحالا ىف ةفنصمبنك هل لاق نيدلا ف مالعالا ةعالا نمو نينومألا تاقث

 ىف ىدنع روث وبا لاق لينح نب دما مامالا نع انيورو ثيردهلاو هقملا نيب اهيف

 دوا مامالا لثسو ةنس نيسمح ذنم ةنسلاب هفرعا انأو لاق ىروثلا نايفس حالص

 هبقاتمو ةليججأ هلاوحأ نا ملعاو دوث ابا لس ءابقفلا لس لاقف ةلكسم نع لبنح نبا

 عمس# رهشتنأ نم رهشاو رص نأ نم رثك !ةرهاظتملاه سامو ئاضفوةرهاظلا

 نبى مومو ىفاشلاو ريرضلاةيواعم باو مكوو ةيلءنباو ة ةئديع نبأ نم ثيدحلا

 ىرر نيرخ و ذاعمنن ذاعمو نوراه ن ديزيو ىسفاثطلا ذيبع ْن دقو ذواذ

 ىذمرتلاودوادوبأو هحيحص ىف هنعرتك |و جاجحلا نب مسمو ىزارلاماحوبأ هع

 ميركلا دبع نب سيرداوايرك ز نب مماقلاو فلخ نب دمم نب ديبعو هجام
 أولاق ءابةنلا دحأ نومأم ةقث وه ىئاسفلا لآق هتلالجو هقينوت لعاوقفناو نور و

 ناك هلأ هحر روث ابأ نأ معاد © هللا همحر نيتثأامو نيعبرأ ةنس رفص يف يف

 ىضر ىففاش ا مدئاملف ىأر رلا لهأ بهذم ىلع .الوأ ناكو اهيلا ترشا ىلا ةلالجلا

 نيب هعمجو هتقيرط نسحو هلضفو هلع نم يأ ر فدو وبأ هرضح دادقب هلع هلل

 راصو ىعفاشلا مزالو يقفاثلا ةقغيرط ىلإهدرو هيلع ناك امع هفرسدام ةنسلاو هققلا

 ءهباتك ةأور لأ ةمث ةدلا نييدأدغبلا ىعفاشأ|باحصأ دحأ وهوةيأحصأ مالعأ نم :

 مهحد ىف ىلارفعزلاو , يسياركلاوروثو وباو لينح نب دمحأ مهو ميدقلا ىفاشلا

 دحأو ىعقاشلا باحصأ نم روث يبأ نوك نم هئرك ذ يذلأ اذه ممو نيعمجأ هللا

 يهذمبحاص وهفهلاوقأو هباتك نيلقانلاو هنع نيذخ لاو هب نيعفتنملاو هنذمالت

 جيمس ناو 'ىطامتالا مساقلا ىلا فالف بهذا ىف اهجنو هدرفت دعبال لقتسم
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 ىف ىعفارلا لاقو روبشملا حيحصلا وه اذه هوجولا باحصأ انباحصأ نم اههريغو

 هلف ىعفاشلا باحصا ةقيط ىف الخادو ادودعم ناك ناو روب وبا بصغلا باتك

 رذتلا ى أ لوق وق ىضاقم وهو ىف مفأرلأ م مالك أذهآبحو هدرفت دعبال لقتس بهذم

 ثيح ءامفاعلا يهذم فالتخا ف نيمتصملا ةئالا س مهريغو ىجاسلاو ريرج نبإو

 ىعفاشلا باحصايقاب نوركذي الو اذل اهم ةراتتو اقاوم ةران ىعفاشلا مم هنورك ذي

 هرهاظف انباحصانم روث وبا لاقوبصغلا باب لوا ىف بذبملا بحاص لوق اماو

 هيف فلاخيام هنع القان باتكلا ىف هرك ذ هنأ اذه ديؤيو هجو يحاص هدع هنا

 دهحأو كلامو ةنيتح ىناك نيئلاحلا بهاذملا بادصأ نم هريغ رك ذيال هنا عم

 نكميف اذه ممو هوحتو ةفيلح ىبا فالخ نم جرخيل هلوق لثم ىف الا مهربغو

 هدأ رم نوكيو مهنع هانمدق امف ني ريثكلا ةقفاوم ىلع بذبملا بحاص مالكي وأت

 ضقتني اذه نا الا هباحصأ نم دودعم يعفاثلا يلا بوسنم وه ثيحدرك ذب

 امأو روثابا هرث ذك هرك ذي الو ىعف مفاشلا نع فخأ هناف هريغو لبنح نب دهحأي

 أمخ اذهو اذك روث وب أ لاق لوقي ثيح روث ىبأ ىف بذبلا يءاص هكلسام

 ةحيقتدم 5 ةركش ةداعو دساف كلسف اهب لخم داكب الف ةرابعلا هذه يلع ظفاح

 ا ذهو ابيف لاقي د

2 

 1| هع مأ ي يجىمولا اه هس
 دح يأ ةفيعض نوكنال روك وبأ ايكحي ىت ولا لئاسملا نم اريثك ناق

 نا عم اليذد ىعفاشلا بهذم.نم ىوقا وا ىوق اهيف هبهذم اهنم ريثك لب أطخ

 نوواس الن يذلا انب حصا 03 ىف ةدسافلا ةرابعلا هذه لمعتسال بذبملا بحاص

 فعضأ لئاسملا نم ريثك ىف مههوجو نوكنت دقو ,ةليضنلا ىف هنونادي الو روث بأ

 ه رول ىنأ ىف ةرايعلا هله ب :! أ ماا :!
 2” باوصلاف روث ىلا بعذم نم

 و

 ملأ ف

 ناذالا ف بذبملا ىف روك فم هنع هللا ىضر 4 ىناحصلا ةذبحجوبا )ا ة“”هاب

 ( ءامسألا بيذت ؟ جس 55 م(



 ءاهسالا بيذبم 5

 بهوهيسأو قوك ىناحصةحوتنمةلمهم ءاح م ةمومضم م وه رةلبقلالابقتسا فو

 واولأ فيفختو ةلمهلا نيسلا مي ىأوسلا بهو نب بهو لاقيو هللا دبع نبا

 ع ىبنلا نع ةفيحج وبأ ىور ةعصعص نب رمأع نب ةأوس ىلا بوسنم دلابو

 نيثبدحيىراخبلادرفناو نيثيدح ىلع مدمو ىراخبلا قفتا اثيدح نيعب رأو ةسخ

 ىعيب_بلا قحسا وبأو دلاخ ىلأ نب ليعامساو نوع هنبأ هتع ىور ةئالثب لسمو

 هنعّشا ضر بلاط ىلأ نب ىلع ناك و قوف ةانثملاب ةبيتع نب محلاو رقالا نب ىلعو

 ىلع ءلمجو هب قشيو ةبحم ناكو هللا بهوو ريا بهو هيمسو ةفيحج ايأ مركي

 يوت اراد اهب ينتباو ةفوكلا لزنو اهلك هدهاشم هعم دبشو ةفوكلاب لاملا تيب

 ها غايب ( ىص وهو بع ىنلا فوتو نيعيسو نينثا ةنم

 ىف بذهملا ىف روكذم هوجولا باحصأ نم «ىذابارتسالا رتمج وبأ) 78

 ءاثا م م ةنكاس ةلمبم نيسو ةزمطأ رسكي وه رجسلا ةلأسم ىف ةدرلاباب رخآ

 ذانارتسا ىلا بوس ة ةمجعم لاذ مْ ةدحوم 6 "فلا 3 ار 9 2 ةرودكم قوف ةانثم

 ه _:راسارل ةفورعم ةدلب

 باب يف بذهملا ف روكدمنيمدقتملا انباحصأ نم 4ىذمرتلا رفعج وبأ )

 ىناعتسلا اهاكح لاوقأ ةثالث ايفو قعرت ىلا بوسنم تايدلا لوأ ىفوقين

 ىناثلا واميدت هفرعن انك ىذلاوهو لاق ميلا ءاتلا رسكي ذمرت اهدحأ باسنالاق

 رسكو ءاتلا حتتمب ثل اثلاو ةفرعملا لهأو نوذقتملا لوقي ىذلا وهو لاق اميهج اهمضب

 لاقاموي رشع ىنثا اهب تقأ تنكو ةدلبلا كالت ةنسلا ىلع لوادتملا وهو لاق ملا

 ىذلا خلب ره فرط ىلع ةعدق ةليدم ىهو

 ظناحلا مامالا يذمرتلا ىديع وبأ مبنم ءالضفلاو خئاشملاو ءالمنا نم ةريثك

 ةءاها 35 أ 5 ذل
 ةغاق اهم جرجحو نودديتح ةل

 رعت نب دمحأ نب دهر 0 وبأوهو ةهحرتلا بحاص اذه رثعح وبأ مه هو روبشلا

 نع أب ثتدحو دادقب نكس ةرجسلا كيم اعرو الضاف ابيقف نآك لاق ىدذمرعلا

 بوقعي و رذنملانب ميها باو حب نيريثك و للععنب فسويو ىرصلا ريكب نب ىحي



 ننوا ىسايعلاةفيلخلا روصتم ا رذعج ىب | ةهجرت

 ينال عاق نب قابلا دبعو يناقلا لماك نإ نب دما هنع ىور بساك نب ديه نبا

 0 ىئلادج سم ف دعاق انا نييف يناشل اقف ىأ ر نسح ىل نكي ١ هوقو كلا كلام

 نأ ىل ةمالا نءهتل أسف مانلا ىف مالسلا هباع ينلا تبأرف ةوذغ تونغ ذأ ةنيدملاب

 ىأر بتكا تلق ىئيدح قفاو ام لاق كلام ىأر بنك هللا لوسراي تلق

 نم ىلع در اذه ىأرثاب اذه سيا لاقو ىلوقا نايضغلا هبش هسأر أطأطف يفاشلا

 لاق ىفاشلا بتك تيتكو رسم ىلا ايؤرلا هذه رثأ ىف تجر ىتتس فلاخ
 للقتلا نم نآكو ع اعرو دثأ اللوهنم سأرأ نأ ردلاب نييعفاشلل نكي مو ىنطق رادلا

 نس مهارا ىلريخأ رققلا يلع اربصو اعروو ارقف ةميظع لاح ىلع معطملا ىف

 هيلع ىرجي ناك هنا ةيبرعلا ىف مامالا جاجزلا قدسأ ابأ ىنعي جاجْرلا ىرسلا

 دا نب ىموم نب دم ىنريخاو لاقاثي دش ادحأ لأب الناك ورهشلاف هارد 5 ةعبرا

 نه تاقتابس شدا لفراتابح سمو 5 رش عةعضب ف توف: 4 ا هريخا هنا

 ٌةدحاو موي لك لكأ تنكف انا اهي تبزئشاف اهريغ ىدنع نكي ل 1 لاق تاع

 تاخ ةليا ةرشع ىدحال ىفوتو نيام ةنس ةجحلا ىذ قدلو ىناعمسلا لاذ

 ىتتس ىف قاحسأوب أ تسيشلا 5 د اذكو نيئبامو نيعسلو سه ةاس مرخلأ نم

 ىئمرتلا رفعج ىب ل تاد ىف رقع نمو ,٠ ٠ هةييش ريغ و ى داعمسلا لاق هتاقوو هدلوم

 و 0 ا 0 رهش ةرايطب همزج باحصالا روبهج ابق هقلاخ ىلا ةسرفنلا

 ةروك ذلاةلأسملا هيئارغنمو لصفنملا نيبمد آلا رمش ففورعملا فالخلا هيف درطي

 ىلع ءيشال لاق هب تاق ل. وهر هباصاق ىلرح ىلع اعس لسرأ ول هنأ بذهملا ىف

 3 همي 3 نم 3 . 0-7 0 2 ُْ
 رع 8 6 0

 و 3
 م 0-0 9 2.



 .بلطملا دبع نب سابعنب هللا ديع نبىلع نب دهم نب هللا دبع رفعج وبأ وه رطقلا

 سابعلاىنب ءافلخ ىناثوه يدش لوسر مغ نإ نينمؤملا ريمأ ,ىمشامل ىشبرقل

 فور ملا سابع نب هللأ دبع ىلع نب دج نب هلأ دبع سابعلا وبأ هوخأ مهوأو

 تلغقليل ةريشع ثالثل ةمجلإ موي حافلاسايعلا وبأ مب وب ةبيتق نبا لاق حافسلاب

 ةجحلا ىذىف رابنالابحافسلا فوتو ةثامو نيثالمو نيتنث ةنس رغخألا عيب ربش نع

 بحاص روصنملا رثعج وبأ هوخأ هدعب ةفالخلا ىلوو ةثامو نينالثو تس ةنس

 يذفف ةارشلاب هالومو ايرقت ةنسنيعبرأو ىدحا نيئوهو ةفالخلا لوولاق ةمجرتلا

 سابعلا وبأ هوخأ تام موي رابنالاب يوبو ةرجحلا نم نيعستو سحخ ةنس ةجحلا

 مدق ىتح اهنم صخش مث سانلاب ىلصف ةفوكلا مدق ىتح رذعج وبأ ىضمو حافسلا

 ةثامو نيئالثو عبس ةنس نابعش ىف رفعج وبأ هلتقف ٍلسم وبأ هيلع مدقو رابنالا
 رمأو ةرحلا نم مرحاو ةثامو نيعبرأ ةنس اجاح رفعج وبأ جرخو نئادملاةيمورب
 هجح يذق اهلف ةلامو نيثالثو مست ةنسيف عسوب نا مارحلا دجسملاب هجورخلبق
 فرصن | مث سدقملا تيب فىلص ىتح ماشلا ىلاهجوت مث ةدماهب ماقاف ةنيدملا ىلا ردص

 ةنس مسوملا رضحو ةفوكلاب ةيمشاحلا ةئيدملا لزن ىتح تارفلا كالس مْ ةقرلا ىلا

 اهءأنب ماواشائيف ةئامو نعبر أ 10 سمة دس دادشب ىلا لوح مث م ةلامو نيعبرأ و عبرأ

 نمنولخ تسل ليقو عبس اجاح قون ةئامو نيعبرا و تس ةنس الزنم امنختاو

 هتفالخ تناكو دكم ىلعاب نفدو نوديمرثب دنع ةثامو نيسمخو نام ةنس ةجحلا ىذ

 نب هللا دبع نب دمجمللا دبع وبا ىدبملا هنبادعب ىلو مث م امايأالا 5 ةنسنب رشعو نينثأ

 روصنمل ناك و ةبينق نب لاق ةكمب هيبأ ةافو موي س ابعنب هللا دبع نب ىلعن دمع

 مماقلاو بوقعي و يسيعو ناماسو ملاصو رفعجو دهم هيسأو ىدبلا دالوالا نم

 ه ةيلامااو سابعلاو زمزعلا دبعو

 ارثا ةريجوبا) 9

 ميجلاب وه بتكلا هذه يقاب ىفهل رك ذ الوانه الا بذبلاف هل رك ذال ةكرشلا

 باتك لوأ فبذهلا ىفروك ذم سابع نبأ نع .ٌةىوارأ كا +



 مه ىباحصلالدنج ىباةوجرت

 ماصع لدب مصاع لاقيو' عساو نب ماصع نب نارمع نب رصن همساو ءارثاو.

 نبروهشلانيعباتلانم وهو ةدحوم ءأب 1 ةمومضتةيجعم داضي ىعبضلا ىرصبلا

 نب لالعو برضم نب مدهزو هم

 نب دحتو دلاخ نإ ةرقو ديمح نء دب زب هنع ىور يموم يبأ نب ركب ابأو نيصح

 ناداجلاو نامبط نب ميعارباو ديزي نب ناباو ىنايتخسلا بويأو ةصئح ينأ

 ةعرزوب أو لبنح نب دمحاو نيعم نبا لاق هقي *,ن ىلع اوقذتاو نورخخآو ةبعشو

 فرصنا م + روباسيئب اميقم ناك لم لاق لو ىراخبلاهل ىور ةقث وه نورخ أو

 ةعيطقلاثيدح ىف زئانجلا باتك نمهحبحص يف لم لاقو سخرس ىلا ورم ىلا
 ةثامو نبرشعو نامةنسيفوت ىذمرتلاو لع نب ورملاق سخرسب ةرمج وبأ ىفوتآ

 ىوري ظافحلا ضعب لاق هريغ ميجلاب ةرمجوبأ هل لاقب نم ةأورلا ىف سيلو

 دحاو لكل لاقي صايع ناا نع مهاك لاجر رشع ةعبس نع جاجحلا نب ةبع د

 هتمالعو ءارلاو ميجلاب هناق نارمع نب رصن اذهالا ىازلاو ءاحلاب ةزمح وبا مبم

 نارمع ناكو لاق بسني وأ فصوي دقتهريغ امأو سابع نبا نع اقلطم يفأي هلا
 هرك ذو هريغو هنبأ هنع ىور . ةرسدبلا ىماق ناكو اليلج الجر ةرمج ىلأ دلاو

 فلتخأو اولاق ةباحصلا ىف مهبتك ىف ىناببصالا ميعن وبأو هدنمنبأو ربلا دبع نبأ

 « ىعبات مأ ىباحص هنأ ىف

 وهةندملا بايىف بذمملاقروكذمهنع هللا ىذر « ىلاحصا|لدنجويأ 9 7
 هيأ ةمجرت ىف هبسأ مامت مدقتو ورمع ن.ليبس نبا وهو نونلا ناكسإو مبجلا حتنب

 هنع هللا ضر لدنج وبأ لسأ .ىصاعلا لدنج ىنأ مسا هريغو راكب نب ريبزلا لاق

 دهعلابيسب مييلا درو يفي هللا لوسر ىلا ةيديدحلا موي بروف هديقو ءوبأ هسبخل

 هفيس اوماقأو موتع هللا ىضر هئةقرو ريصل ىلب قحتالاو بره م ىرج ىذلا

 ةبقع نب ىموم لاق حيحصلا ف روهشم مةيدحو هيناح وهو نيسلأ رسكب رجبلا



 مهلا ىبأو لبج ىببا ةهجرت قرا

 رمع ةفالخ ىف ىنعب ايفوت ىتح ماشلاب نيدهاجم ليهس هوبأو لدنج وبأ لزب م

 © ميلع هللا ىضر باطخلا نبأ

 ِإ دع لبجوبأ ضو

 3 هنا ةججرت ىف هيسن مام قبسو ماشه نب ورمع هيسا ريسلاو ناعالا اهنم

 ن/ و ربع هلتق ةرجم ا نمقةيناثلا ةنسلا ىف ردب تناكو ارفاك ردب موي ليج وبأ لتق

 قو روبشم حيحصلا ىف اهثبدحو نيئيدح اناكو نايراصنالا ءارفع نياو حوملا

 « ةمالا هذه نوعرف لتق لاق الوتقم هآر نيح يشي هللا لوسر نا نئسلا بتك

 هللا ىضرىباحصلاماللاو فلالا فذ مهجوبأ لاقيو ( مهجلا وبا) 64

 حاكنلا ىف ةبطخلا ىف بذهلاو رصتخخلا ىف روكذم احلا ناكساو مبلا حتفب هنع
 اًضيأ بذهملا ىف روكذمو مهلا وبأو ةيواعم ىبطخ تلاق سيق تنب ةمطاف نأ

 همساو ةيناجينالاو مالعالا تاذ ةصيقلا ثيدح ىف ةالصلا دسفي ام باب

 ديبع نب هللا دبع نب رماع نب مناغ نب ةفيذح نب نيعلا مضب ديبع ليقو رماع

 ىشيرقلا بمك نب ىدع نب اضيأ ابحتنب جيب وع نب هابلا رسكو نيعلا حستقب

 مييفامدقمو شررق ىف اظمم ناكو ع ىنلا بحصو معتقلا موي ملسأ ١ ىودعلا

 ناينب دبش نيرمعملا نم ناكو بسنلاب اللع مبجلا وبا ناك راكب نب رتيزلا لاق

 رييزلا 'نباايأف قوت هنأ ليث رييزلا نبأ مايأ ىف اهناين دبشو ةيلهاجلا ىف ةيعكلا

 نب مكح كح ةعبرأ مهو نافع نب نامع ىققاد دحأ وهو ةيواعم مايأ ىف ىو هنأ ليقو

 اذهمهجلا ابأ نا لعاو ةفيذح نيمهجلا وباو مركم نب راينو معطم نب ريبجو مازح

 رادجلاب مميتلا ثيدح ىوار اي ةدايزو ءاملا حتفوميجلا مشب ميبحلا ينأ ريغ

 ىراجي ىراصنأ هنال نيحيحمصلا ىف هائيدحو ىلصملا ىدي نيب رورللا ثيدحو

 «اضيأ ىباحص وهو ةلبلا داصلا رسكب ةمصلا نب ثراحلا نب هللادبع همسأ



 ؟ ءق/ متاح وبأ ةيمأ نم

 ةليهللا ءادللا ف رح

 ةءافكلا قب ذهلا ف روك ذمهنءهللا ىضرىباحصلا(ىزمل ماح وبأ) ؟ؤو

 فرعيالواولاق ةنيدملا لهأ فدودعم وهو انهالا بتكلا هذهىفال وك ذال حاكتلا يف

 هريغ لاقو ىباحص وهو لاق ةءافكلا ثيدح ريغ هل فرميال ىذمرتلا لاق همس

 « ديبع انبأ ديعسو دقع هلع ىور

 بذبلا ىف رركت هوجولا باحصأ انباحصأ نم( ىتيوزقلا متاحوبأر) 5

 بوسنمواورلا رسك و فاقللا حتفب ىنيوزقلا وهوبذهملا بحاص خيش وه ةضورلاو

 انخيشوه تاقبطلا ىف قاحسإ وبأ خبشلا لاق ناسارخم ةروبشم ةنيدم نيوزف يلأ

 دابلاخويش ىلعلم آب هقنت ىنيوزقلاب فورعملا ىربطلا نسحلا نب دود متاح وبأ

 3 نبا ىلع ضئارألا سردو دماح ىبأ خيشلا سلم رضحو دادغب مدق مث

 اح ناكو ىنالقابلا نباب فورعملا ىرشالا ركب ىبأ ىضاقلا ىلعقتلا لوصأو

 لدجلاو لوصأالاو فالخلاو بهذلا ىف ةريثك ايتك فنص نالخلاو يعذم#

 . بيطااىبأ ىضاقلابوهب تعفتتا كةلحرلا ىف دحاب عقتنا مو لمآو دادغبب سردو

 .نسحلانب دوهجوه هبسن ىفءريغ لاقو قاحسإ ىبأ خيشلا مالك اذهه لم اب فوتو

 .ىراصنالا كلام نب سنأ نب ةمركع نب دم نب نسحلا نب فسوي نب دمحم نبا

 « ىبوزقلاب رهتشاو ناتسربط لمآ لهأ نم ىربطلا

 نب ةللس وه ررغلا عيب ىف رصتخملا ىف روكذم 4 ىعباتلا مزاح وباإلا ”917/

 .دوسألا ىلوم يموزخم وهو نساملاب روهشلا هيقذلا دهازلا ج رعالا ىندملا رانيد

 رثك او ىدعاسلا دعس نب لبس عمس ثيل ىنبل ىلوم لبقو ىوزحلا نايفس نبا

 نإ ديعصو قرزلا شايع ىئأ نب نا.عتلاو أهريغو نيحيحصلا ىف ةنع ةياورا

 دنا ةمس اباو ةداتق ىبا نب لا دمعو حلاص ابأو ىرعب | ًاديعسو ءاطغو بيس



 ىتيارفسالا دماح ىبأ ةمجرب ++

 ءادردلا ماو بيعش نب ورمعو راسي نب ءاطعو ىنالوخلا سيردا اباو نمحرلا دبع.

 ريك اوهو ىرهزلاو رابجلا دبعو زيزملا دبع هانباهتع ىور . نيرخآو ىرغصلا

 سأ ن نب تقامو ىدوعسلاو نالجت نب دهتو قاحسأ نب دمتو مزاح ىبأ نم

 ورمتو ىروثلا نايفسو ةديبع نب ىمومو رم نب هللا ديبعو بيؤذ ىبأ نباو.

 دعس نب ماشهو رسأ نب ديز نب نهرا دعو لالب نب ناولسو ناببص نبا

 نوصحال قئالخو ةنبيع نب دمج هوخاو ةنيبعنب نايفسو رمعموديز نب ةماسأو
 نكي مل ةمزخ نب قاحسأ نب دمحم لاق هيلع ءانثلاو هتلالجو هقيثوت ىلع اوهجار

 7 ىراخبلا هل ىور ةئامو نيثالثو سمخ ةنس قوت هلثم مزاح ىبا نمز ىف

 كثدح نم لاق ةريره ابا كوبا عمس مزاح ىلأ نبال تلق حلاص نب يبت لاق
 اذه ىف نا لءاو ؤ بذك دقفدعسنب لبس ر يغاباصصلا ندادحأ عمس يبانأ

 وبأ ىناثلاو لبس نع ةياورلاب روبشملا اذه ايهدحا مزاح ابأ نايتكي نينئا ةيئرملا
 «لعا هللاو ةريره ىبأ نع ةياورلاب ةروبشملا ةيعجشالا ةزعىلوم ناملس مزاح.

 بهذللا خيشو نييقا رعلانباحصأ ةقيرظ مامأ ( ىنيارفسالا دماح وبأ ) 4
 روكتم وهو يهذملا :بتك ىف رركت اذكه ىنيارفسالا دماح ىبأ خيشلاب فرعي
 فرعيو ىتيارذسالادم اح بأ دحأو يدم نيدجاهيساورركت رثك أ بتكلا هذه ىف

 ىعفاشلاه قت سر دف ثدح وهودادغب ًامدقدادغبحب راثىقبيطخلا لاق . رهاط يب أنياب

 الوغشم دادقيب ماقأو يكرادلا مساقلاىبأ ىلع مث نابزرملا نبا نسحلا ىبأ ىلع

 ماوعلاو كواملا دنع ههاج مظعو ةسايرا )ا هيلا ترتناو هتقو دحاو راص ىتح لعلاب

 لوح و لوس 6 ف نب ميهاربأو يليعام.الا 3275 ىبأو ىلع نب ثا فيع نع رع كسلا 4 يذل
00 

 ىجزالا لعب زيزعلا دبعو لالحلا دع نإ نسحلا هع ىنثدح مثوريغو كديع نبأ

 م
 ةساردت ترضحو 9 رهرغ هتاردقو ةقثناكو ىناي يورلا | بيعش نإ نلجأ نب دممو

 تكتعحمسصو عيب را ةديطق ردص ُْق ىذلا دحلا وهو كرايم أ نب لَ دبع دحسم 2

 ىعفاشلا هاروأ نووي سانلا نآكو ةققدم ةئاعس هيمرد ريض ناك هنأ لوش نم



 5١4000 ىنيارتسالاح ىبأ هجرت
 تمدقو ةئامالئو نيمبرأو عبرأ ةنس تدلو دماح وبأ لاق ب بيطخلا لاق هب حرفي

 تامنأ ىلا ةئامتالثو نيعبةنس نم هّقفاا صردو ةئامالثو نيدسو عبرأة نم دادشإ
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 لاك بما اك ىلإ ١ نإ نيستا ىود لح يي ىلا 1 مكدسعأ 1 ١3 سلاش فإ] 8و حف 8 ا 1

 © فمرت ىضاق ىلأ بتك لاق ىنيارفسال

 ىلاغلاب تنما ناو دح سيلف نيف دجلا كبلع نولغبال

 لاملاولاو-الاب بهذي رهالاو 2تيقبام مايالا ىلع ىقبي دجلا

 ابأ تعمس لاق ىدسالا قزر نب دمحا نب دمحم ىثدح ييطخلا لاق

 بييبطخلا لاق دماح ىبأ نم هقفا نيبعفاثلا ىف تيأرام لوقي ىرودقلا نيسحلا

 تلأس لاف هيبنتلا بحاص ىنعي ىزاريشلا ىلع نب مهاربا قاحسا وبا ىتثدحو

 دماح وبأ لاقف ءاقفلا نم تيأر نم رظنا نم ىرميصلا هللا دبع ابا ىضاقلا

 لاق ىزاريشلا ىلع نب ميهاربا قاحسا وبا ىندشلا ييطخلا لاق ىنارفسالا

 هداع دقو ىنيارفسالا دماح ىلا ىف هسفنل يضرادلا جرفلا وبا ىندشنأ

 دحاو ىف ملاعلا ىندامف « دئاع يلا ت#راف تضرم

 دماحوبا لضفلاوذ دمحا « رهاطوبأ نبا مامالا كاذ

 ةليل دماح وب |ىفوث بوطخلا لاق امهيندشناف قشمدب يصرادلا جرقلا بأ تيقل من

 نم نفدو ةثاعب راو تس ةنس لاوش ربش نه تيقب ةليل !"ةرشأ ىدحال ثيسلا

 مظعو سأنلا ةرثكب أروبشم اموي ناكو ءارحصلا ىف هتزانج ىلع تيلصو دغلا

 رشع ةنس برح باس نفدو ابنم لقن نأ ىلا ه راد ىف نفدوءاكبلا ديدشو نزلا

 تاقبطلا ىف قاحسأ وبا خيثلا لاقو « بيطخلا مالك رخآ اذه ةثاعبراو

 هنع قاعو دادغبي ايندلاو نيدلا ةساير ىنيارفسالا دماح ىبا خيشلا ىلا تيتا

 مهجو هباحصاب ضرالا قبطو هقفلا لوصأ هع قلعو ىلزملا حرش ىف قياعت

 . 3 ىل قمتاو ةققتم ل 0 هما وج ىف هلع فلاخاو قفاوملا هقولا ةدوح ف ةهليططت ءأإ او وأ 1 د

 لوأتو هللا همحر حالصلا نب ورمع وبا خبشلا لاقو ملعلا ةفاظنو رظنلا نمحو
 (تامسألا ببذت ؟ جسما مز



 ىبا رغسالا دما ىب أةمجرت 5 ١

 ىبأ نيس نم محالملا باتك ىف روبشملا ىنعي ةربره ى بأ ثيدح ءاملعلا ضعب
 لك سأر ىلع ةمالا هدلط ثعبي لجد رع ثا نأ 3 ين 6 هريغو دواد

 هييرأل و ع ١ مع 1 ذلا :غأنأ .اج تاغ ُُ
 ريرهلا فيع نإ رم يلوالا ةئاما صأر ىلع ناكف 08
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0 
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 ىنيارفسالا دماح وبا ةعبارلا ىو حير نبا ثلاثا ذو ىعفاشلا ةيناثدلا ىفو

 هضيش هيلع ركنأ روبشملا هباتك منقل لمعا ىلماحملانأ هدانساب و رمعوبا خيشلا ىورو

 نا ىلا بهذو فالخلا نعهدرفاو بهذملا هيف درج هنوكل ىنبارفسالا دماح وبا

 هعنمو اههدحأب ءاذتك الا ىلع لمحو نينفلا ليصحت نع مممهلا رصقي امم كلذ

 نعو ساجلا رضحي ال ثيح نم هسرد عامسا لاتحا ىتح هساجم روضح نم

 هرما ءادتبا ىف ناك دماح ابأ خيشلا نأ ىزارلا بويأ نب ملس حتفلا ىنأ
 ةرجأ نم لكأيو سرحلا بتر ىف سردلا ملاطي ناك هلأو بردف سرح
 لاق ةنس نينا ىلا ىتمي ماقأو ةنس ةرشع عبس نبا وهو ىققا هناو سرحلا
 عومجلا فنص يلماحل نأ .دماح ابأخيشلا غلب امو انمانبةفت ل لاقهتافوتند الو

 كلذ دعب شاع اف هرمع هللا رثب ىنك رثب دماح وبأ لاق عنقملاو ديرجتلاو

 رانيد ةثامب عفاش | ىللمأ ىرغشاف رصم ىلا دماح وبأ لسرأو الات الا
 1 *! اعأ ناك

 ادم نأ م اهنم جرخم 2 ىح
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 يجب مممت ريهاجو أ ن ٍ تاعاج مم اجوأ |نييقا رع اًانناحصأ بمنار

 نمديف ممج ادام نيسخ و ىف وهو دماح ىبأ خبشلا قلعت ىلع نييناسا رخل نم
 ءاملعلا يهاذم ركذو عورفلاو لئاسملا ةرتك نم هعوجم ىف كراشب ملام سئافنلا
 هقدث نمو .نييفارعلا انباحصأ ةقيرط هقف رشتنأ هنعو اهنع باوجلاو اهنل دأطسبو
 يحاص ىدرواملا نسحلا وبأ ةاضقلا ىفقأ اباحصأ ةمئأ نم دماح ىلأ ىلع
 ىلع وبأو يلماحللا نسحلا وبأو ىزارلابويأ نبميلس و بيطااوبأ ىضاقلاو ىواحلا

 ناسا رح رو ىأ ردل ىف رطاحءيم ى ناسارخو قارعلاىقيرطاخنيشاممو ذود رم لافقلا ىلعو هيلع .يجنملا هقنت ىجنسلا

 2 ماقال حرش ىقكلدذ ند مر لع كوب كقو لئاسلا ضع ف فات



 ؟ ىذورورملا دماح ىأ ةمجرت

 واو من ةنكاس ءار مث ةحوتفم ميب 6 ىذورورملا دماح وبأ »9 "6

 ءارلا فيفختب لاقي دقو ةمجعم لاذ مث وأو مث ةددشم ةعومضم ءارم ةحوتفم

 ديعس نب يفلا دبع ظفاحلا هر ذ اذكهو ةمومضلا ءارلا ديدشتب ىذورملا لأقيو

 زورلا ورم ىلا بوسنم وهوروبشملا وه لوالاو اهريغو الوكام نباو ىرصملا

 فورعم هناق-لبقىذلا فال دماحىبأ ىضاقلاب فرعيو ناسارخت ةفو رعم ةنيدم

 يناثلا فو خيشلا لاعتسا لوالا ىفبلغق دماح ىلأ خيشلاب بهذملا بتك ىف

 ىرماعلا ىضاقلا رماع نب رشب نيدحا اذه دماح ىبا ىضاقلا مساو ىضاقلا

 نب رماب نب دمحإ همسا نا نم هانرك ذ ىذلا اذهو ىرصبلا ُمث ىذورورملا

 نب رصن وباو ىرصملا ىتألا دبع ناظفاحلا هر ذ اذك باوصلا وه وماع

 نب دمحا لاتق اطلغ تاقبطلا ىف قاحسا وبا خيشلا هركذو نورخآو الركام

 بحص قاحسإ ويا لاقهيف وبلا ىلاهويسنو كلذيف ءاملعلا هوطاغو رشب نب رمأع

 لزنو ةثامالثو نيتسو نيتنث ةنس فوتو ىذورملا قاحسإ ابأ دماح وبأ يضاقلا

 يف فنصو ىنزملل رصتخملا حرشو بهذملا ىف عماجلا فنصو اهب سردو ةرصبلا

 رركتو هللا همر ٌةرصبلا ءابتفذخأ هنعو هرابغ قشبال امامأ ناكو هقثلا لوصأ

 ةتسلا ىفابو طيسولا ىف هل 5 ذ الو ةئورلاو يذبملا ىف دماح ىأ ى يماقلا كذ

 « بتكلا سفنأ نم عماجلا هباتكو

 وهو ةمثح ينأ نب لبس دلاو هنع هللا ىضر ( ىناحصلا ةمشح وبأ ) ٠"

 ةنك اسةثلثم ءاث مث ةحوتفم ةل.بمءاحي ةمثحو امهنءهللاىضر نايباحص لبس هنبأو

 قبسو ىئراحلا ىموالاىراصنالا ةدعاصنب رماع ليقو ا دبع ةمث- ىفأ أ مساو

 ديشواهيلا هللد ناك ويشمل لوسر عم ادحأ دبش لبس هنبأ ةمجرلا ىف هبسن ماع

 تامعو رم و ركبوبأو 0 هللا لوسر ناك ناكو اهدعب دهاشلاو رييخ اضيأ ةعم

 وبأو ربلا دبع نيأو هدنم نبأ هركذ ةيواعم ةفالخ لوأ ىف فوتو اصراخ هنوثعيي

 « مهريغو ىناهبصالا ميعن



 ىركلا ءادردلامادلاو وهو هلع ا يفر 4 قاحصلا دردح وبأ ) ١

 لبتح نب د_#جأ لاقو ةمالس ىنأ نب رم نب ةمالم همسأ لبق ىمسأ وهو ةريخ

 وهو ديبع همسأ بدلا نب ىلع زاقو هللا دبع همسأ نأ قاحسإ يأ نع تثدح

 « دردح ىلأ نب دردح هئيأ هةئنع ىور ىزاجح

 رصتخلا ىف روكذم هنع هللا ىضر يناحصلا 4 ةبتع نبا ةفيذح وبأ ) "1

 ةفيذحىفأمساو هيأ لتق نعّكَيهلا لوسر هاهن ىدلا وهو ةاغبلا لاتق رخآ ىف

 ىصدقنب فانمدبع نيسمشدبعنب ةعيب ر نب ةيتعزب مشاه ليقو ميْش» ليقو مشم

 نيقباساانم ةفيذج وبأن اكو ةيما نب نآوفص تب ةمطاف همأو يعشبعلا يشيرقلا

 ورمع ننليهس تنب ةلوس جوز وهو ةنيدملا ىلا مث ةشبحلا ىلا رجاهو مالسالايلا

 نم كد هريغو قاحسإ نبا لاق هل بقءالو ةمامإلا موي ةفيذح وبأ دهثتساو

 لوسر لوخد لبق همالساناكو لضفلااو فرشلا هلىلاعت هللا ءمج ةيادصلا ءالْضق

 دبشو رشا رش ندب بءنيبو هندي مالسلا هيلع لا لوسر ىخ ىخ . اومقرالا راد منع ل هلل

 نوسملو ميرأ وأ ثالث هل و ةماجلا مويدهشتسأو يل ع نأ لوسر مم ابك دهاشلل

 لضافلا ىباحبعلا ةقيد لح ىف أ ىلوم ماس ىل ىلوم وهو هجولا نسح اليوط ناكو ةتس

 ق ىق“و أرفأك ردب م موي ةعبب روب ةيتعد ريألاقو | ماس ىف هتحرت تقيس دقو ليال

 « ردب بيق

 ىبأ نع ىور ءاروشاع موص ىف رمصتخملا ف ( روكذم ةلمرح وبأ ) الإ“

 «رمصتحلا فى مقاشلا ه؟ ذاذكه ليلخلا وبأ وبأ هنعىور هنعشا ىضرىبباحصلا ةداتق

 2١ نم ٌ«ىسح رسام انسحلا وبأ# مآ همك نجح الأ 1 يعاب ع

 مآ رك لإ ولت ىف ةالصلا ةفعصو ةساجنلا ةلازا باب اهنم بذهملا ن + مضاوم ىف

 وتقف ةلعوم نيب وهوةضورأا ىف هرث ذ رركتو دادحالا باب تو ىنوالا ةمكارثا د !قفدكذ كيو دادءالا تاب قو ىتوالا ةنك .0

 نا ده نسحلأ وبأ أوهو ةروسك 2 ةلءرم نيس مث ةرودكم ميج ملأ ةنكاس ءأر مث

 ةمسأو هما هدادحأ نم دج ىلا بوسع وهو ماللا ركب اقم نب لوس نيللع



 فلز ءامسالاب يذم

 سج رسام نب يسدع نإ نسحلا لع ىبأتنب نب اوه ىناعمسلادعسوب ألاقسج رسام

 ندا همممسو مريغواك ووةنييعنباوكرابل نأ عمس .: اذهلعوبأو ىردوب اسينلا

 0 1 لاي معا دال ا ع ةساا هله اخ
 ياعم لال اق هبامعا ومد 2 وأ لك ةيسفلا هذه كييع تيلغو معريغو ممووىراخبلاو لنح

 عورفو بهذا سانلا لعأ نم ةيعفاشلا .اهقفلانماماعا ىسجرساملانسحلا وبأ ناك

 تام نا ىلاىزورملا قاحسا ابا بحصو زاجحلاو قارعااو ناسارم هقفث لئاسم ا

 سنوي باحصأو ىن رملا باحصأو ىسيعنب نسما نب لمؤملادلاخ نم ثيدحلا عمسو

 ىريطلاب يطلاوب|ىضاقلاو هللادبع وبأ مك احلا هزم عمسو مهريغو ىلعالا دبع نبا

 عبرأ ةنس ةرخ آلا يدامج سداس سيخلا ةيشعءنقدو ءاعبرالا ةيشع ىفوت اههريغو

 محلا ظفلوه هئافو ىف روكذملا اذهو ةنس نيناهثو تس نا وهو ةئاملثو نينامو

 نءو ىزورملا قاحساوبا ىمجر ساما هيلعهققت نم لجأ نمو . ووباسين خيرات ىف
 يف اندادجأ دحأ وهو يريطلا بيطلاوبأ ىضاقلا دج ساما ىلع هقفت نم لجأ

 نمو باتكلا اذه ةمدقم ىف هناي قبس اك نع 7 هللا لوسرب ةلعتملاهقؤلا الس

 ثيأر لاق تايدلا باثك يف هريغو ىنارلا هنع هاكحام ىسجرساللا رابخأ قرط

 قمد خيرات ىف انيورو ةضورلا ىف هتلقن دقو نيخسرف ىلع ديصلا ىرب ادايص

 ممسلاق هللا هجر رك اسع نن مساقلا ىلأ ظفاحلا فنصملا نعسج رسام ةجرت ىف

 بلاطابا رصمبو ىارعالا نب دعس ابأ ةكمو مذج نب نسحلا قشمدب يسجرسام

 يرلابو مهاهم تاعامجروباسيب وظفاحلا ىهايس نيزختآو ناجلسنب عيبرلا نب رمع
 ركب ايأ مس ةرصبلابو ةفوكلابو مهايس نيريثك تاعامج دادغيبو يسيع نب دهم

 وبأك احلا هنع ىور سوطو ناذمهبو تاعامج ياحيو ةقرلابو طساوبوةسادنأ

 لاق ةمالا نم مهزيغو نمحرلا دبع نب ليعامسا ناثع وباو ميعن وباو هللا ديع

 هنفرعأ نم ناكر ناسا ري نييعفاشلا ةء.أ دحأ يسجرساملا ناك هللا دبع وبأ م احلا
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 5 يسع ق زاجحل : او قارعلاو ناسا رع هقفت ةغعورفو ةيفنرتو بعاملاب هب احصأ

 ةفلخ ناكو دادغب ىلا فرصنا م هتفد قح همزاو رم ىلا ىزورملا قادسإ



 ءامسالا بيق 5

 ىلع يلا ىضاقلا مابق دعب هل سلجلا ناكو هسلا#م ىف ةريرغ ىأ نب يلع نب ىضاقلا

 همحر رظنلاو صردلا ساجت هل دقعو نيعب راو مبرا ةنس ناسارخ ىلا فرصناو

 ةمكرلا ةءارق ليوطت هبابحتساةيسفنلا ةحيحصلاىمجرساملا ثأر غ نمو ىناعت هلل
 عصا ىمجرساملا لوف نكل وامهنيب ةيوستلا بهذملا ىف روبشملاو ةيناثلا ىلع ىلوالا

 ه للعا لاو نيديحصلا ىف :داتك يأ ثيدح هيق تبل دقو

 ىف هركذ هوجولا بادصأ انباحصأ نم ( نابزرملا نب نسحلا وبا ) 6
 بتكلا يقابىف هل ركذ الو ةضورلا ىف رركتو ةساجعنلا ةلازا باب رخآ ىف ةشورلا
 ىسراف وهو ةدحوم ءاب مث ةمومضم ءازمن ةنك اسءار منميملا حتفب نايزرملاو ةتسلا
 وهو هحادص ىف ىرهوجلا هلك هركذ ةبزارم هعمجو مجعلا يحالف مب .ءز وهو برعم

 دحأ ناطقلانب نيسحلا ىف ابحاص ىدادخبلا نابزرملا نب دهجحأ نب يلع نسحلا وبأ

 !تباحصأ ةقيرط مامأ ىتيارفسالا دماح يأ خيشلا خيش ودو ةمامالاب ني روهشملا

 هقنث لضافالا خويشلا دحا نابزرملا نبأ ناك ىدادغبلا بيطخلا لاق نيبقارعلا

 نبا ناك قاحسا وبأ عتيشلا لاقو دادغي همودق لوأ ىنيارفسالا دماحويأ هيلع

 اهبقق ناكو لاق ةملظم ىلع دحأال نإ ملعأ ام لاق هنأ هنع يكح اءرو اهيقف نايزرملا |

 ه ةثاملثو نيتسو تس ةنس بجر ىف ىفو ماظن ن نم ةبيغلأ نأ 0

 انباحصأ نم ءأبلا ديدشتو نيعلا حتفب 4 ىدابعلا نسل وبأ و١ 5

 أ خيشلا داو وهو مقرلا باتك بحاص وهو ةضورلا يف موكذ روكت ءالضنلا

 نيعسأو سخ ةنسىدامجيف ىفوث )١( نسحلا ىأ مساو مامالا قدابعلا مصاع

 © ةلس نينامع نبا وهو ةئاميرأو :

 هوجولا باحصأ انباحصأ نم ناطقلا نب ءا جلا مهب ( نيسحلا وب أر "بوب

 دبعف ةأرما تقلط الك ةلأم بذبلا ىف هعضاوم نمو ةضورلاو بذيملا ىف رركت

 ىدادغي هلا ناطقلا 0 دهحأ 0َن ريغ 0 لوهحأ أ نيسحلا وبأ وبأ وعر ناعلثا ؛ بانك انكو

0 
 هعورفو هقتلالوصأ فتاثن هه هلو نييعفاشلا راك نم وه ىدادقبلا بيطخلا لأ 5

 لوصالا رئاس يف لصالاب ضايب انه (9)



 ؟ذهو صغح وبأ ةممأ نم

 نيسمحو مست ةنم ىلوالا ىدامج ىف ناطقاا نبا تام بيطلا وبأ ىضاقلا لاق لاق

 نبا جيرسس نبا باحصا نم هانفرع نم رخآ قحسا وبإ خيشلا لاقو ةثامالثو

 © ءايعأا هنع دخاودادغس صردو لاقناطقلا

 نيمدقتلا هوجولاباحصأ انباحصأنم © يماش بابلا صنح وبا # "4

 رركتو مالا لصف ىف ةالصلا ةفص اهلوا مضاوم ىف هرك دف بذباا ىفهرك ذ رركت

 دهب ةحوتتملا ةرركملا ةدحوملا ءابلاب وهقادصلا ىف طيسولا ف هرك ذو ةضورلا ىف

 ودو ماشلا باب ىلا ةبسألا هذه ىنام.سلا دعس وبا لاق ةمجسعم نيش امهنم ةيئاثلا

 هاضتقمو بسنلا ذاوش نم اذهو دادغب نم ىلرغلا بناجلاب ةروبشملا لاحلا دحا

 + ينابلا لاقي نأ ىأر ىلع زوجي و ياشلا لاقي نأ ةيبرعلا ىف

 سيق تنب ةمطاف جوز هنع هللا ىفر 4 ورمع نب صفح وبا) "8

 نب صفح نب ورع وبأ اضيأ هللاقيو ةبطخلاب ضيرعتلاف بذوملا يف روك ذم

 نب صفح وبا لاقيو يوزحلا ىثيرقلا موز نب ورع نب هللا دبع نب ةريغملا

 همسأليقو نيرثك الا لوقو ربثالا وهو ديلا دبع ليقو دمحأ هيسأ ليق ةريغلا

 هتجوز قاطفن ملا ىلاهنعىلاعت هللا ىذر بلاطينأ نب ىلع مه يلع ىنلا هثعب هاينك

 هللا ىضر رمع ةفالخ ىلا كلذ دعب شاع ليقو كانه قوت ليق كانهوهو ةمطاق

 لوالا لوقلا ربلا بع نباروكحو خيراتلا ف ىراخيلا ةاكح هنع

 ةفص ىف رركت هنع هللا ىضر 4 ىناحصلا ىدعاسلا ديمح وباإا عه

 كلامنيدمسني ورمعنب رذنلاليقو نمر لادبعهمساو طيسولاو بذهملا نم ةالصلا

 لاقيو ةدعاس نب جرزخلا نب ورمت نب ةلمهملا ءاحلاب ةثراح نب ةباعث نب دلاخ نبا

 نءالىور ليلا يندملاىدعاسلا ى راصنالا كئامنب رذنلا نب دهسوب ورع نبا

 ىراخيلو ةثالث ىلع ابنم لسمو ىراخبلاق فت اي دح نو رمش عوةس يلف ل ومر

 لوس نب سابعو ريبزلا نب ةورعو هللا دبع نب رباج هنع ىور رخآ ملساو ثيدح



 ةفينح ىبأ مامألا ةمجرت فلك

 ديوس نيديعس نب كأللا دبعو ءاظع نب ورمع نب دمتو ميس نب ورمجو دعس نبا

 م ةيواعم ةنالخ رخآ ىف فوت يراصنالا

 عرابلا مامالا وه بتكلا هذه ىف ءرك ذ رركت ( مامالا ةفينح وبأ » الا

 وبأ خيشلا لاق ءاطلا حتفو ىازلا مضي ىطوز نب تباث نب ناهنلا ةفينح وبأ

 ةبلعت نب هلا مت ىلو هام نب ىطوز نب تباث نب نامعنلا وه تاقبطلا ىف قاحسأ

 نيعبس نبا وهو ةئامو نيس ةنم دادنبي فوتو ةرجملا نم نينامن ةنس دلو

 ةباحصلا نم ةميرأ هنمز ىف ناكو لاق نايلس يبا نب دامس نع هقفلا ذخا ةنس

 ذخأي لو ليفطلا وبأو دعس نب لبسو ىفوأ ىلا نب هللا دبعو كلام نب نأ

 ماما ىميتلا ةفينح وبا وه ا راتلا ىف ىدادغبلا ب طخلا لاقو مهم دحأ ن

 ىبأ نب ءاطع ممسو كلام نب سنأ ىأر قارعلا لما هيقفو ىأرلا باحصا

 سيقو فارعلا بيبح نب مثيهلاو راثد نب براحو ىعيبسلا قاحسا اأو حابد

 ديزبو ةورع نب ماشهو رمع نب 59 دبع ىلوم اعئانو ردكتملا نب دهمو ملم نبا

 عيفر نب زيزعلا دبعو ىقوعلا ةبطعو درم نب ةمقلعو برح نب كامدو ريقفلا

 نب دابعو رشب نب ميشهو ىنامخلا يحي وبا هنعىور مهربغو ةيما ايأ مركلادبعو

 مصاع نب ىلعو نوراه نب ديزبو حأرملا نب ميك وو كرآبلا نب هل دبعو مأوعلا

 ىرقيعلا دمحم نب ورمعو نسحلا نب دو ىذاقلا فسوي وباو رصن نب ىو

 لاق نورخآو ماهه نب قازرلا دبعو ىرقملا نمحرلا دبع وباو ةنيلخ نب ةدوهو

 تام ىتح اهب ماقاق دادغب ىلا روصنملا رفعجوباهلقن ةفوكلا ل هأ نموهو بيطخلا
 من فورعم رهاظ كانه هريقو نارزوخل ماش ماان كانه ودق كا 3 |
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 ةريقم يف ابنم يقرشلا بناجلاب نفدو
 لاق طظناحلا مامالا ىلدعلا حلاص نب هللأ ديع نب دها نع هجدانماب بيطخلا يوز

 !زازخ نكو تايزاا ةزه طقر نم ىعبت قوك تباث نب نامعتلا ةقينح وبأ

 نإ نامعثلا ةقيلح وبأ لاق ةقيلح ىبأ نب داهع نب ورمج نعمدا:سابو خلا ميلي

 ناكو مالسالا يلع تباث دلو ىلك لهأ نم هناف ىطوز اماق ىطوز نب ثباث



 5 / ةقينح يب أ مامالا ةمجرت

 وبأ ناكوةبلعت نب هللا ميت ىنبل ءؤالوف قتعاف ةبلعت نب هللا ميت ىنبل اكولمم ىطوز

 نب لضفلا ميعت وبا لاقو ثبرح نب ورم راد ىف فورعم هلاكدو ازازخ ةقينح

 نمةغينح وبأ ناك ىرقلل نمحرلأ دبع وبأ لاقو لبك نم ةفيتح ىنأ لصأ نيكد
 ثراحلا لاقو ءابسنم ةفينحي أدلاوناك ىثيرقلا ريضنلا نب ىنحي لاقو لباب لهأ

 تباث لاق هيبأ نع لواملا نب قادسأ لاقو دمرت نم ةفينح ينأ لصأ سردا نبا

 نأ لاق ةلاينح ىبأ نب دا نب ليعامسأ نع هدانسابو رابنالا نم ةفينح ىلإ دلاو

 رارحالا صراف ءانبأ نمناب زرملانينامعنلا نب تباث نب نامعنلا نب دامح نب ليعامسا

 ىلأ نب ىلع ىلإ تباث بهذو نينا ةنس ىدج دلو طق قر انيلع مقو ام هللاو

 دق نوكي نأ هللا نم وجرت نحنو ه-ةيرذ ىفو ةكربلاب ل اعدف ريغص وهو بلاط

 يقرلا ورمع نب هللا دبع نع هدانسابو انيف بلاط ىنأ نب ىلع نم تقذ باجتسا

 طوس ةثام هبرضف هياع ىلاف ةفوكلا ءاضق هل ىلي نأ ةئيتح انأ ةريبه نا ملك لاق

 ىلخ كلذ ىأر املف عانتمالا ىلع وهو طاوسأةريشع موي لك يف طاوسأ ةرشعو

 شايع نب ركب ىلأ نعو ةيمأ ىب نمز ىف قارهلاىلع الماع ةريبهنبا ناكر هليبس

 رمع نب ديزت قاس لاق مصاع نب ميبرلا نعو ءاضقلا يلع ةفينح وبأ بر لاق

 نغو اطأ هس ىب أف لأم تدب ىل اع هدار رأق ةفينح يب أب تمدقف ةرييه نبأ

 مايالا رم نيموي وأ موي لك ةفين> وبأ ناك لاق هيبأ نع ديجلا دبع نب يب

 ناك ىل لاق قلطأ اهلف مايالا ضعب ىف يب دلو ىبأيف ءاضقلا ف لخديل برضب

 وبأ هرك ا لاق ىدادغبا نب  ليعم | نعو برضلا نم ىلع دشأ ىتدلاو مغ

 باروصتلاسخشا لق 595 ا رش نع هدائسابو ة ةقيذ 2 ىب 3 محرتو

 ينائءاض 2 هلا هيل 1 وننأ أىلع هدار ا د دا دهب يلا ةفوكلانمىنعب ة ةقيلح اوراس

 وبأ فا نأمثيل روصنملا فلل ال نأ ةفيح وبأ فل نامثل هيلع فلغ

 وبأ لاق فل نيئمؤملا رهمأ ىرب اللا بجاملا مييرلا لاقف لهذي اذ نأ ةفينح

 ( ءاممالا بيدهت ؟ جس 4 م(
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 تولا ىف نجسلا ىلا هب رءاف ىناعاةرافك ىلع ىنم ردقا هئاعأ ةرافك ىلع نينمؤااريمأ

 وبا اعد ديزينب ةجراخلاقلاق بتهم نءهدانسابو نجلا ىفوهو ىف وتهنأ حيحصلاو

 وب لاقف هيف ن < امعبغرمأ لأقتهباعد متهسيق هبلع ىلاف ءاضقاا ىلا ةفين-ابأ رو مهمل رفمج

 ةيناثاا هيلع ضرعمت تب ذك هل لاقفءاضقال حاصأ النينمؤلا ريمأ هللا حلصأ ةفينح

 ىنبست هلال ءاضقا حلصا ال ىنا نينمؤلا ريما ىلع 2 دق ةفيتح وبا لاق

 دقف اقدام تنك ناو ءاضقل حلصا الف اباذك تنك ناف بذتكلا يللا

 سنوي نب عيبزلا نع هدانسايو سبحلا ف هدرف حلصأ الىنا نينمؤملا ريماترمخأ

 لوقي وهو ءاضقلا رم ىف ةفينح ابا لزاني روصمملا نينمؤملا ريمآ ثيأر لاق

 اضرلا نومأم انا ام شو هللا فاخم نم الإ كتنامآ ىف كرشت الو للا قثا

 لاققحلصت ثنا تبذك هل لاق كلاذل حلصا الو بضغلا نومأم نوكا فيكف

 باذك وعو كتتاما ىلع ايضاق ىلوت نأ تق لحمي فيكف كسفن ىلع تيكح دق

 كش |نيمويدعب ةقينحوبأ ناك املف ثلاثلا ضعبو نيموي ءاضقلا ىف دمق هنإ ليقو

 لرش هج ولأ ن نسح ةفيند وبا ناك ميم وبأ لاقو ه فقو' مث مايأ ةن هك - ضرف

 وبا لاو هناوخال ةاساوملا ع نسمح مركلا رب 3 سابلا نسح سيرلا بيط بابثلا

 ناكو ليوطلاب الو ريصقلاب سيل لاجرلا نم ةعبر ةفينح وبأ نأك فسوي

 نب رفمج نب دم لاقو ديرت ام ىلع مههبأأو ةمغن مهالحاو اتطنم سانلا نسحأ

 اسايل ناكو ةردس هولعتالاوطةذينحوبأ ناك ةقينح ىبأ نب داهتوب ورمعنب قاحسإ

 وبأ لاقو هلزنمنمجرخ اذاو لبقأ اذابيطلا حيرب فرعي رطعتلا ريثك ةئيطا نسح

 نع ىف :واأست هيف ثيجأ الأ ءىش نع لأسأال ىلأ تن ::اظو ةرسصصيلا تمدق ةفينح

 توع ىتح ادا قرافاال نا ىسفن ىلع تاعجل باوج اهيف ىدنع نكي ١ ءايشأ

 ترئغتسا الادامح تامذنم ةالصتيلصام ةفينحوب ألاقوة نس ةرشع ىناههتبحصف

 ةقينح وبأ لاقو املء هتءلع وأ ادلع هنم ثملعت نمل رفغتسال ىاو ىدلاو عم هل
 تلقفإعلا تذخأ نم نع ةقينح ابااب يل لاقف نينمؤملا ريمأ رفعج ىلأ ىلع تلد



 قلل ءامسالا بيم

 باطخملا نب رمع نع ىعخنلانع ىنعي ميهاربأ نع نايلس يأ نبا ىنعي دامح ن

 خب خب رذعج وبأ لاقن سابعنب 531 كيعوذوهسم نبشا ديعو بلاط ىبأ ن 9

 : اف تيفوتسإ

 شنني هل 5 مونلا يف ةقينح وبأ ىأر لاق نآربم نب ماشه نعو مويا! ايندلا لهأ

 يحاص نم نيريس نب دم لاقف ني ريس نب دمحم لأس نم ثعبف نم يبزلا ربق

 لاقف ةثلاثلا هلأس مث كلذ لثم لاقف ةيناثلا هلأس مث اهنع هبجي !رايؤرلا هذه

 ةريره فأن ع ثيدح قو هلبق دحأ هيلإ هقيسي ملاماع روث ايؤرلا هذه يبحاص

 لاق ةمأالا جارس وه ةقينح وبأ هل لاقي الجر ىتمأ ىف نا لاق مع ا ىنلا نع

 نبأ نعو عوضوم هنأ ةمالا نم ةعامج ءركذ اذكو عوضوم ثيدح اذه بيطخلا

 يآ ةفينح وبأ ناك لاق كرابما نبا نعو ةفينح ىبأ لثم ينيعتاقمام لاق ةئيبع
 رشلاف ةباغو ريخلا ف ةيآ لاقي هنا اذهاي تكسالاقف رشلا ىف ماريا ىف هل ليق

 ةفينح ىلأ سلجم رقوأ ناكاملاق كرابملا نب |نعوقبآهمأو ميرم نبأ انلعجو يل مث

 سانا بربفةفيتح ىبأرجح ىف ثطقسف ةيح تعقوف عماجلا دجسملا فاموي انك

 تلذب لاق محازم نب لهم نءو هناكم سلجو ةبجلا ضفن نأ ىلع دازاف هريغ
 لاقةدابعوب حور ءواهلبقي قط طايسلاب اهيلع برضواه دري لف ةغينح ىباال اين دلإ

 لاثو مجو" و عج رس ةنينح توم هاتافةبامو نيد ةنس جيب رج ننادنع تنك

 آبأ نيلجر الا ةوكلاب ادحا دسحأ ام لاق مأدك نب رعسم نعو بهذ لع ىأ

 وبأ ناك لاق ضايع نيليضنلا نعو هدهز ىف حلاص نب نسحلاو هبقق ىف ةغينح
 نم ىلع لاضفالاب اذورعم لاملا عيسو عرولاب اروهشم هقفلاب افورعم اهيقف ةغينح

 درت ىتح مالكلا ليلك تمصلا ريثك راهنلاو ليلاب للعلا ميلعت ىلع اروبص قيطي

 نعو ناطاسلا نم ايراه قحلا ىلع لدب نسحب ناكو مارح وا لالح ىف ةلئسم

 ةفينح ابأ تعمس دقلو ىوبا لبق ةفينح ىلال وعدال ىنإ لاق فسوي ىنأ

 نايفس وخا تام لاق شايع نب ركب ىلأ نعو ىدلاو مم داخل وعدال ىنا لوقي



 ءامسالا بيده 5” و

 هدعقاو همرك او نايغس هيلاماقف ةقينح وبأ ءاجل هئازعل هيلا سانلا عمتجاف ىروثلا

 اعيش تلعف كانبأر نايفس باحصا لاق سانلا قرفت املو هيدي نيب دعقو هناكم

 هلسأ مقا مل نأو هنسأ تق هماعأ مقأ , ناف ناك معلا ن م لجر أذه لاق اجت

 تثيأرام لأق كرابلا نبأ نعو « هعرول تق هبقنل قا مل نأو هبقنل تق

 ىبأ ةقاح ىف ارعسم تيأر لاق كرابملا نبأ نعو ةقينح ىلا لثم هقفلا ىف

 نسحأ هقفلا يف لك طق اذحأ تيأر امو هنم ديفتسو هلأسي هيدب نب انلاج

 لئاساا ف صوغ بحاص ةفينح وبأ ناك لاق ميعن ىبأ نعو ةفينح ىبأ نم

 .نب رضنلا نعو هنم ةالص نسحأالو ةفينح ىبأ نم هقفأ تيقلاملاق ممكو نعو

 هصخلا هنيبو هقتفامب ةفينح وبأ مهظقيا ىنح هقثلا نع اماين سانلا ناك لاق ليمش

 لاق مين رل! نإ رفعج نعو هقذلا ىف ةقينح ىبأ ىلع لايع سانلا لاق ىعفاشلا نعو

 ءىثلا نع لكس اذاف هنم انيص لوطأتيأر اف نيئس سمج ةفينح ىبأ ىلع تقا

 هقفأالوعروأ تيأرام لاق ةمركعنب عيهاربانعو ىداولاك لاسيو معتفي هقفلا نم

 ةالص رثكا لجر انو ىف دكم مدقام لاق ةنيبع نب نايفس نعو ةفينح ىبأ نم

 نعو ليالا مانبال ةقينح وبأ ناك لاق دهازلا بويأ نب يبحب نعو ةفينح ىبأ نم
. 

 نب رفأز نءو هتالص ةرثكل دئولا ىمسي ةغينح وبأ ناك لاق ليبنلا ماع ى أ

 ورمع نب دينأ نعونأر هلأ ابيف 3 أرقب ةعكرإ ؛ ليقا يد ةقيلح وبأ ناك لاق ناملس

 ليلا ةماع ناكو همس نيمب رأ ءاشعلا ءوضوب رجفلا ةالص ةقيح وبأ ىلع لاق

 متخدنا هيلع ظفحو هناريح ههحرت ىف مي هاك عد ناكو ةمكر ىفنآ رق" أرقي

 رقلا .أ هام . الإ د هم عذلا مءئطنأ فنا

 اب

 لسغشنأ ةرامحم نب نسحلا نعو ةرماقلا ههم هيث قون ىلا مضوملا ىفنا

 .كنيع دسوتل لو ةنس نيئال لام رطفت مل كل لا رفغ لاو قوت نيد ةديلح
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 دأ نأ ترامملا نبا ع نعو كذعي نم تيعإ دق دقلو ةئس نيف درأ كده ليقا ىف و

 نيتك رف نأ رقلامجي ناكودحاوءوضوب سها تاولصلا ةئس نيعبرأو أس ىلص

 وبا اذهلجر .لوقيالجر عميس ةقيندح ىبأ عم ىثمأ انا اندب لاقفسوب ىبأ نغعو



 فقل ءاممالا بيدهم

 ليلا ىمي ناكنةلعفا ال اب ىنعشدحتب ال لاو ةفينح وب !لاقق لولا مانيالةنينح

 تأرف دجسلا ةليل تلخد لاق مادك نب رهسم نعو اعرضتو' ءاعدو ةالص

 ف فصنلا م ثلثلا رق مث مكرب تاقف اعبس أرقف هتءارق تيلحتساف ىلصي, الجز

 لاق ةدئاز نعو ةفينحوبأ وه أذأف ترظنف ةمكرف هلك همتخ ىتح نآرقلا أرقي لؤي

 أدحادج.ملأ قنا ملعب لو سانلا جرخو ءاشعلا دحسملا ىف ةفينح ىبأ مم تيلص

 هللا نف ةياالا هذه غلب يتح أرفق ةالصلا معافاف ماقف ةلئسم هلأسا نأ تدرأف

 هرظتتاانأو حبصلا نذؤملا نذأ ىتح اهددري لؤي لف موعسلا باذع اناثوو انيلع

 ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب ةب ّآلأ هذهب ةليل ماق ةغينح ابا نأ نعم نب مساقلا نعو

 اف نييفوكلا تسل اج ميهاربأ نب يم نعو عربتبو يبو اهددري رمأو يدا

 ىلع لعج دق ةفينح وبأ ناك لاق ميكو نعو ةفينح ىبأ نم عروأ مهف تيأر

 قدصتف فاش جا مردب قدصت الإ هنالك ضرع يف ىلاعت 4 هللب فلحمال نإ هس

 قدصت همالك ض رعف اقدام فلح اذاناكف رانيدب قدصتي نأ ف لحن أ ل عج مثهب

 هنعردقباك اديدجاي وئادك اذا ناكواهلث قدصت ةقفن هلايع يلع ىذنا اذا ناك ورانيدب

 زيا ىلع هلَمْش لك ًايامفعش هتمذخإ ماعطلا هيدي نيب مضواذا ناكوءاملعلاوخويشلا

 هللا اضر رؤي ناكو ةثامالإ ميظع ةفينح وب! ناك لاق عيكو نعو ربقثلا ةيطعي مث

 لاق كرابملا نبانعو « ابلمتحال ىلاعت للا ىف فويسأاهتذخاولو .ىش لكىلع ىلاعت

 ميبرلا نب سيق نعو لاومالاو طابسلاب برج دق ةفينح ىلإ نم م عروا تيأرام

 لاضفالا ريثك هيلا أمل نم لكتل ةلصلاو رجلا ريثك ابيقف اعرو ةفينح وبا ناك لاق

 ةفوكلا ىلا بلجتو ةمتءالاابم ىرتشيف دادغب ىلإ عئاطبلا ثعبي ناكو هئاوخا ص

 مهباوثاو نيثدحلا خايشالا جياوح أهي ىرئشيف ةنس ىلا ةنس نم حابرالا ممجيو

 قاهوقفنا لوقيو حابرالا نم ريناندلا قاب مهبطعي 5 هيل نوجاتحامو مهتومك و

 قزر ىافىدي ىلع لهل هيرجي امم هشلاو هناف ىلاعت نلاالإ اودمحتالر كبت ود

 لجرأ ةبرم ار ةدينحوب |ناكلاَق ىثيرقلا ةزمح ب صح نعو هرقل لوح تأ
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 ناو هلصو ةجاح هب نأك ناف هنع لأ ماقاذاق ةسااجمالو دصق ريغل هيلا سلجيف

 ىبا نعو ةدلاجت سانا مرك | ناكو هتلصاو» ىلإ .هريجي يح هداع ضرم

 دامس نب ليعاممأ نعو اهاضقالا ةجاح لأسي داكبال ةفيزح وبا ناك لاق فسوي

 دام قذح نيح مهرد ةئامسح دا هنيألملا بهو ةقيئحاب | نأ هذينح ىببأ نبأ

 جرخافزخ بوث هنم ىرتشت ةنياح ىبأ يلا ةأرمأ تن أ لاق نوع نب رفعج نعو

 هيذخ لاقف كيلع موقعي اه بوثلا افهينبفةناما اهناو ةفيعض انا ثلاقف ابوُث ا

 نيبوث تيرتشا لاقف ةريبك زوجعانا يب رخسنال تلاقف مهارد ةعبراب

 نبا نعو مهارد ةعبراب اذه قبف مهارد ةعبرا الا لاما سأرب اهدحأ ثعبف

 اودعبأتفي هتممسام ةبيفلانماغينح أبا دعبا أم ىروثلا نايفسل تلق لاق كرابملا

 نب ىلع نعو اهب بهذيام هئانسح ىلع طلسب نأ نم لقعا هللا وه لاق طق 4

 نعو مهب حجرا ضرالا لهأ فصن لقعب ةنينح ىبا لقع نزو ول لاق مصاع

 ىمسف نالغب كيفقاأر نادط اندنع ناك لاق ةقينح ىبا نب دامح نب ليعاسأ

 ىذلا ورظنالاق ةفيئح وب أريخاف هلثقف اهدحأ هعرف رمع رخألاو ركب ابا اهدحأ

 لاق ثايغ نب دحاولا دبع نعو كلذك هودجوف اورظاف رع هايس ىذلا هحجر

 كلذ فرعي ةنينحوبا ناكو ةغينح با ىف ىأرلا ءىسي ىسوطلا سابماا وبا ناك

 لتقأ مويا|ىسوطاالاقف سانلا رثكو روصنملا نينمؤلا ريما ىلع ةفينح وبا لخدق

 ىردناملجرلا قع ب رضب انرمأي نينمؤألا ريما نا ةفيتح ىبال لاقف ةقينح ابا

 لطابلاب وا قلاب رمأي نينمؤال ريمأ سايعلا ابأ اي لاق هلتق انل لبق وهام

 نأ هنم برق نمل ةفينح وبا لاق مثهنع لأ الوناكث يحقحلا عبتالاق قحلاب لاق

 هتيآرف ةةينح ىبأ يلع تاخد لاق عسيكو نعو هتطبرف ىشوي ن نا دارا اذه

 كال هنأ عا 1و 11 د اعل
 روس لوقف امسذأ و ةسار مقرث 1 رخقم 5 ان رفع و

 اودس-دقلضفلا لها سانلا نميلبق 3 مه الريغ ىناق ىنود_سحخ نإ



 7 رماشلا لان ة ةثئاعزبا لاقتةنينحايأهشئاع نبا دنع سانلا ضعي باعو
 0 1 007 0 لا لا

 1 هفسر جالا, ءاطيللا 9 هني هدأ ه اهله ن0 5_١ نأ #98 هذ و. هع أ لش
 06060# 0 مم 7 | 3 0 5 7 م - لقكدسلا

8 
 اذه ةئامو نيس ةنسدادغبب فوتو ةرجملا نم نينامت ةنم ةقينح وبأ لَو

 يح نع فورم ” روهجلا نع بيطخلا هءاور اذكو روبجلا هلاق ىذلا روبشاا وه

 هنأ ميهاربا نب ىكم نعو نيسو ىدحا ةنس ىف قوت هنأ ةبيرغ ةياور نيعم نبا
 5 رعأ هللا د نيسحو ثالث ةنس ىفوت

 ءاتلا حتفب نيفئصملا انباحصأ نمىديحوتلات حم ةانثملاءايلاب (نايحوبأ) ع

 نارفعزاا ىف ايرالوهئاسر_ضءب ىف لاةهنأ هبتارغنم ديحوتلاىل بوسنم قوف ةانثلا

 و لعاشاو هيفابرلا مرح روبشم ا حيحصلاو ىدرورملا دماحو بأ ىماقلاهيلع هقفاوو

 هركذ رركت. هوجولا باحصأ انياحصأ نم © ىربطلافاخوبأ 2 ممإ“
 .لاققلا باحصأ نم وه بتكلا هذه نم ةضور يا ريغ ىف هل رذالو ةضورلا قف

 )0( اذه نفاخ ىنأ مماويزورملا

 .ناضمر راهم رطفأ نم لك يلع ىماملا ةرافكلا بهن لاق هنأ هبئارغ نمو

 وأو عاجلا ىفالا يجنالابنأ روب كملاو اهريغو لكالاز عاملا اوس هب منأب ام ل

 هه ةاكزل ا نمهيلامفد بات م ةيصمموف مرغةنمناوهوراتحلاهجولا حدححص نم اذه فلخ

 .ليلخلااأ هنظأ ءاروشاع موص ىف رصنحلا ىف روكذم « ليلخلاوبأ 9 "6ع
 ىبأو ىرعضشالا ىسوع ىبأ نع ئور ىرصبلا ىعبضلا ميرم ىبأ نب ملاص

 5 -_ قف ع 20 خدي ادهاجمو ةمركعو مشاه اةمقاع ايأ وش ىراملا - نبقادبع ميس و اليم

 خسنلا عيج ىف ضايب اذكه )١(



 ءامسالا بيد فقل

 . سو ىراخبلا هل ىور ٌةَقْل وه نيعم نب ى لاق فرطمو ةدانقوبويأ هنعىور

 ىذلاىراصنالا ةمثيخوب أوه هنع هللا ىفضر 4 ىباحصلاة مدي وأ ٍِه ال

 ةمثيخ ايأ نك لاقن كوبتب ع هلل لوصر قحل م امايأ كوت ةوزغ نءرخأت

 ف كام نب بفك ”ةهيأور نم . لمد يراخبأا ىحيحص ىف روبُشم اذه هثيدحو

 ٍُتء

 لاقو ةمثيخ نب هللا ديع ةمثيخ ىلأ مساو هيلع هللا "هب وت بيس ىف ليوطلا هثيدح

 ماس نب منغ نب ديز نب نالجعلا نب ةبلعث نب سيق نب كلام همسأ ىلكلا نبا

 يندملا ىلا لا ىراصنالا ربكالا جرزالا نب فوع ىرإ ورع نب فوع نبا

 من مايأ ةرششع كوبنةوزغنع رخأتو دهاشملا ىقابو ادحأ يي للا لوسر ممدهش
 الو لاق ةيواعم نب ديزب نمز يلا اذه ةمايخ وبأ شاع رعلادبعنب | لاق اهيف هقمل

 دبع نب ةمثبخالاو ةرهس نب نمحرلا دبع الا ةمشيح ابأ نكي نم ةباحصلا ىف معأ

 «ةمثيخ هنباب ةيثيخ ايأ ىنكي هئاثدوعسم نب ابحاص نورا
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 وري ل الوكام نب|لاق سيقلا دبع دقو ىف _'راك سيقلا دبع نب ىمفأ نب زمكل

 ةفذخم ةدحوممأب مث ةم رشم داصب حابصو هريغ حابص ينب نم هلي ىنلا نع

 2 ةلمولا داصتاو ءاق 2 اب ىعفاو ىأ !زايو و فاكلإ كو ماللا مغبز زكلو

 ةابهللا لأدلا فرح

 ركب ياتسجسلاو ءىغلا مسق ىفو رامثلا ةكز رخآ ىف طقف نيعضوم ىف بذهملا
 ف يلاعت هللا ءاشنا | 4 ضوأسراهيفةروسكم ميلا قار# شار سكلاو اهدتنو ن :دضأإ

 ورعب دادشن ثعشالان ناملس دوأد ىأ مدأو نيسأأ فرح رخآ ىف تاغألأ

 ناملس وه ىمششاملا زؤملا دع نب دهن لاقو متاح ىنأ نبا ةيسأ اذك رداع نا



 + 6 ىناتسجسلا دواد ىب أةمجرت
 عم سس سس

 بيطخلاونايرصبلاةسادنب ركب وباو ىرجالا ديبع وأ لاقودادش نب رشب نبأ

 بيطخلا دازو دادش نب ريشب نب قاحسأ نب ثمشالا نب نايلس وع ىدادغبلا

 اذه ىفلسلا رهاط بأ ظفاملا لق ىدزالا نارمت نب ورمع نب دادش نبأ لاقق
 ابأو ىنعقلا ةفسم نب هللا دع دواد وب عمس .ليمأهيلا بلقلاو لثمأ لوقلا

 نوع نب ورمعو افلا ىسوم نب هادو ىضوحلا ورمع اأو ىسلايطلا ديلولا

 ركب اباد سنوي نب هللا دبع نب دمحاو ليعامما نب ىسومو برح نب ناملسو

 رهاجلا ابأو رامع نب ماشهو بي رك ابأو جمالا ديعس أبأو ةييش يأ ىنب نامعو

 قرزالا دلاخ نب ماثهو ريزو نب دممو نمحرلا دبع نب ناملسو نامع نب دم

 دهأو حير شن رمعنب دمحأ رهاط اأو ىسيدار دلا ميهاربا نب قحسا رضتلا ابأو

 ةيدتقو روث انأو هبوهأر نب قدساو نيعم نب يبو لوتحنب دحاو حلاص نأ

 نءبوقعي ةناوع وبأو ىئاسالاو ىذمرتلا هنع ىور « مهريغ قئالخو ديعس نبأ

 ىفأ نب هللا دبع ركب وبأ هئاو نالع دممعلا دبع نب ىلعو ىنارفسالا قادسا

 دا ديعس وبأو رذنلا نب دقعو لينحلا لالخلا نوراه نب دهم نب دمحاو دواد

 راثملا ليعامءأو دبعلا نب دوم نب لبع ع نسحلا وبأو يب ارعالا دايز نب دمحم نبأ

 وبآو رايلا ةساد ْن قازرلا ديع نب ركب يف
 أ ن لهو داجنلا ناملس نب دهحاو

 قثالخو نكسلا باتك هنع نايورب ناذلث اهو ىؤاؤلا درع ن دمحأ نب دهم ىلع

 ءاماعلاقنتاو نأتسجس ىهزجسو ىزجسلاو ىناتسجسلا د راديب ال لاقيو مع ويغ

 نمدلاو عرولاو ناقتالاو رفاولا ملعلاو ماتلا ظفحلاب هفصوو دواد ىنأ ىلع ءانثلا 8

 يورط نيساب نب دوغ نب دا ظفاحلا نع انيور هريغو ثيدحلا ىف. بقاثلا مهنلا

 هدنسوةالعوةملع وديع هللا لوسرثي مالسالا طظافح دحأ دواد وبأ أ ناكل

 وبأكا الا لاقو ثيدحلا ناسرف نمو عرولاو فانملاو كسنلا ةجرد ىلعأ ىف
 00 ايي د

 مقا دمالب ءريصعيف ثيدحلا لهأ مامأ دواد وبأ ناك هللا دع
 زاجطإو رصع ةعمس

 ناسارخم بنكو ناسارخو نيقارعلاو ماشلاو
 ةدلب ف قارعلا ىلا هحورخ لبق

 (ءامعآلا بشت عجدسمونم)



 سس سس كشط ,زكسلا يحاص دواذ ىبأ هجرت افعا
 هدان ساالعا نأ الا ىسوم نب ميهاربا نع ىرلابو ةببتق نع دادغيب بتكو ةأره
 وبأ ناك دمسعلا دبع نب نالع لاق مهاربا نب سمو ىنعقلاو ليعامسأ نب ىسوم
 ىف دواد وبأ قلخ لاق نوراه نا ىموم نعاني ور ناشلا أذه ناسرف نم دوأد

 ةمأ دحأ دواد وبأ نابح نب ماح وبأ لاقو ةنجلا 5 رخآلا ىفو ثيدحفاايندلا
 نع انيورو نئسلا نع بذو فلصو عمج ح اناقتاو اكسنو اظفذحو اماعوابقف ايندلا
 3 *هل نيلانثسلا باتك ىنعي بائكلا اذه دواد وبأ فنص ال لاق ىو ا محار ربأ
 وب ناك لاق دلحمنب دعّشادبعفأن هع ائيورو ديدحلا دوادل نيلا ؟ثيدحلا دواد
 راص سانلا ىلع هأرقو نعساإ باتك فنص املق ثيدح فلا :ركاذم؟ ىنب دواد
 هنامز لحأ هل ركأو لونا ل الو هنوعبتي فحصللاك ثيدحلا باحص ال هباتك
 سوسرطب تق دواد وبأ وبأ ان لاق ىعشاطأ حلاص نب دم لاقو هيف مدقت لاو لغؤملاب

 راذم اذاف ترظأ ممثيدح فالآ ةميرأ تيتكف دنسملا بنتك ! ةلس نبرشع
 لالحلا ثيدح اهلواف ىلاعت هللا هقفو نأ ثيداحأ ةعبرأ ىلع فالثألا ةعير الإ
 ليقبال بيط هللا نا اهثلاثو تاينلاب لامعالا انأ ثيدح اييناثو نيب مارحلاو نيب

 مالسالا رادم ليق دقو تلق هينعي الام هكرت ءرملا مالسأ نسح نم اباد رو اييطالا
 نوع زر اللا باتك ىف كلذ لك تعح دق دجو ل هد ديح كد ع اكو ةحيصتلا نيدلا كب كح ىلع

 ةئامسح كي هللالوسرنع تدتك لوش دواد ابا تويس ةماد نإ رع وبأ لاقو

 ناكو فاللا ةعبرأ ةيف ثتءع نغسلا بانك هتادض ام اهنم تنختا ثيدح فلأ

 ةعبرأ هند ناسنالا قكبو هيراش امو ةهمدشلا امو حييحصلا تا كذ ثيدح ةثام

 بح قح دحأ نءؤرال كااثلالدب وذ هنأ الإ 5 ةعب رآلا هذه رك دف ذ ثيداحأ

 فيعسابأ ثعمس لاق ىناطخلا نايأس ىنأ مامالا نع انيورو هسفنل بم ام هي ةيخال
 ىهو ةحسألا يف راغأو دوأد ىف هي نمسا بأ 5 هنم عمست ن نحو "و ىنارعالا نا

 : باتكلا اذه مث فدصلل الآ معلا ند هذيع نحب / الحر نأ وأ لوقي هيدب نيب



 ؟ ا ةنع هللا ىضر ىن احمما ةناجد ىبأ ”همجرت

 نايبلا نأ الا «ينث نم باتكدلا ىف انظرفام ىلاعت لاقو ءىش لكل انايبت هبااتك

 ليصتت ناكو انمض نإَرَق ملا هلوأنت ىتخ نايبو اصل نآرقلا هلوانت يلح نايب نابريض

 ميلا د متلك ؤنام ضانال نينا ىلا هلق دم رهو فني لا ىلإ الكوم هناي
 ا لل ردا ىف ىوم وهو هيلع ى ىلا خا 2 وع ا

 هباتك يف دوادوبأ عه دقو ناّيبلا ئعوت قوتسا دقق ةئدااوب امكلا عهج نش نورك 5

 الوديلا هقيسامدقتم منال هقنلاماكحأو ونئسلاتاهمأو هلملالوصأق شيما .بأاذه

 1 فير شب اتكدوادىبالننسلا باتك نأشلا عمرا اوهلعاو ىناطخلا لاقديفهقحلا رخأتم

 قرفنيب اكح راصف ةفاكس انلا نم لوبقلاقزر دقوملث» باتك ندلا كح ىف فاصصبإ

 رصمو قارملا لعأ لوهم هيلعو ميبهاذم فال_دخا ىلع ءاهققلا تاقبطو ءاملعلا

 دواد ىنأ لبق ثيدحلا ءاملع فينصت ناكو ضرالا راطقأ نم ريثكو برغلاو

 اصصقو ارابخأ ماكحالا و نئسلا عم بتكلاك الت عمجيفاهوحتو ديئاسملاو عماوجلا

 ىلع ردقي لو اهءافيتساو اهمج مهنمدحأ د صقي لف ةضححلا كسلا اماف ابادآوا ظءاومو

 دوأد ينال لصح ا« ةليولطلا ثيداحالا كالت انثأ نمابعضاو م راصتخا واهصيخلت
 هيف تب رمشف يجعلا لحم رثالا ءانلعو ثيدحلا لهأ ةعأ دنع هباتك لح اذهل

 لق ىراذاولا ميها رادع نب نسف نءائيورو لحرلا هيلا تمادو لبالا دائكأ

 باتك ا رقلف نم !اب أ دارأ .ى لاقف مانملا ىف ع لإ تنأو
 ارقيلفنمسلاب كسمتي نإ دارأ نم تاه مامخأ اق ءداثع ىلا سيار

 دودو أ دلو ةيافك هيلاترشأ اهفو ة ةروبشم ةريثك هباتك ودواد ينأ بقانمو دواد

 نيعبسو سه ةنسلأوش نم تيقب ٌةرشع عبرال ةرصبلاب فوتو ةثامونيتال ةلس

 » هللا همر نيتئامو
0 

 هشرخنب كامس همساو لادلا مشب هئع هَللاىطر ىاحصلا 4 ةناجدوبأ) ام

 في اب ةيل نب ديز نب دو دع نب ناذوك نب ةخرخ نب سدأ نب كا لبو

 ىدعاسل ىجر زا ىراصنالا ربكالاج رولا نب معك نبةدعاس ن بح رزخلا نبا

 لاطبالا نم نو اممم أرب قهش فيرط قف نأهمتجت ةدابع نب دكهم طهر نم

 7-0 هلوةناعلا دهشو دحأ موي 0 خام هللا لوسر نعمفادو نيفورعملا ناعجشلا



 هنع هللا ىضرىفاحصلا .ادرللا ينأةدجرت 0208

 تي لا لوسر نا سنأ نع اسم حبحص ىف تبو باذكلا ةمايس لق إف
 مهنم ناسنا لك مهيديأ اوطسبف اذه ىنم خي نم لاقف دحأ موي انيس ذخأ

 هنع هلأ ىضر ةناجد ونبأ ل لاقف موقلا مجحات هقحب هذخأي 0 ة لاق انأ نأ لوقي

 # موسؤر هب قس أ أ نيكرع 8 ماه هب قلت هذخاق هقح هذا انأ

 نبل ادلا حتنب فاحصلا ىراصنالا ةحادحدلاوبألاقيو( حادحدلاوبأ) ”68

 نم هنأ رع ةيسلا ىلع الو همصأ ىلع فقأ ال ربلا دبع نبإ لاق نينلموم نيناحمو

 لاق 0 ىنلا نا يم حيحص قو تباث همسا هريغ لاقو مه فيلح راصنالا

 قذعلا .حادحدلا ينال لاق وأ حادحدلا نبال ةنحلا ف ىلدموأ كاعم قدع ند َ

 © بطر هيلع لخنلا نم نصملا نيعلا رسكب

 همساهريغو بذهملا ف هركذ رركت هنءَّشأىضريئاحصلا (.ادردلاوبأ) ٠"
 5 ع

 بسك نبى دع نبرن رماع نب ك الام نب ,مآنب ةعئاعز. سيقنب ديز نب رماعل قو روع

 تفل هللا لوسر نع هل ىور . ىراصنالا جرزخلا نبثراحلا نب ج رزنملا نبأ

 درفتاو نيثيدح لعابنم لسمو ىراخلا قفئاا ردح نوعبسو ةعسأو ثيدح ةئام

 ةماما وبأو سنأو سابع نباورحع نبا هنع ىور ةينامب سمو ةثالثب ىراخلا

 قئالخنع ىورو ممن هللا ىفر مالس 0 هللا دبع نب فسوي و ديبعنب ةلاصفو

 رييجو ةعادو نب دسأ و ةحلط ينأ نب نادعمو نابع نب دلاخ مهام نيعباتلا نع

 قئالخو ىرفصلا ءادردلا مأهتجوزو لالب هنباو ورمعو سيق نب ة.ةاعوريفت نيل

 اوهنتخاو 0 هللا لوسر عم ده شملا نم دحأ دمبام دبش ادهاز ايكح اهيقف ناكو

 قشمد ءاضأ ىلوو ةرجهلا لوأ نع اليلق رخأت همالسأ ناكو ادحأ هدوبش ىف

 نم نيثالثو نيتلث ليقو ىدحا ةنس نامنع ةفالخ ىف قشمدب فوت نايثع ةنالخ ف

 دردلا مأ هتحوز رهقو ءريقوةرجحلا

 ةيعباتلا جوزت ةيعباتو ةياصص ءادردلا مأ اهل لاقي ةدحأو لك ناتأرمأ هل ناكو

 ةييكح ةييقك تناكو ةميحه ةيعباتلاو ةريخ ةيباحصلا مسا ةيباحصلا َةاقو دمج



 فلا هنعّْشا ىئرياحُصلا رذ ىأ ةجرت

 ينأ نبي 7-1 هللا لوشر ىآو ىلاعت هللا ءاش نا ءاسنلا مسق ىف امهحضونسو

 0 هللا لوصر ةايح يف ل ناداس ةرايز ثيدحو ي.راغلا نالسو ءادردلا
9 5 

 بر زؤبسا وع2 2 ىف رز ىأ نغو هريغو ىرأ حنيحص ق روب الجر نيعبس وعدال ىنأ لاق ءادردلا ىلأ نعو هريغو ىراخبلا حيحص ىف روبثم

 «ميئابأ ءايمأو مهئايماب مييمسا يتالصيف ىاوخا نم

 مضي بدنج همسأ بتكلا هذهىف رركت هنعشاىضر ىباحصلا(رذ وبأ) "1

 ةمومضم ةدحومب ودب همسأ ل يقو مجلا م هب ةداتح ني اهحتقب ولادلا ضبو ريجلا

 نكساا نب بدنج ليقو هللا دبع نب بدنج هءسا لبقو بدنج نب ةرركم ءارو

 نب رافغ نب مارح نب ةقيفرلا نب ديبع نب نايس نب ةدانج نب بدنج روبشللاو
 نب رازن نب رض» نب سايلا نب ةكردم نء ةيزخ نب ةنانك نب ةرمض نب كيلم

 هللا ىذر رذوبأ ناك و ةقيفرلا ثنب ةلمر همأو ىزاجحلا ىرافغلا نائدع ن دعم

 ىف يي لالوسريملا مدق هنالسم حيحص ىف تبث مالسالا ىلا نيقباسلا نم هنع
 ةكمب ماقأ هنأو دبعورح لاق اذه ىلع كعبتا نم هللا لوسراب لاقف مالسالا لوأ

 ىنلا ىلا رجاه مث حم 2 ىنلا نذابهموق دالب يلا عجر من لسأوةلب وموب نيب نين الأ

 لوسر نع هل ىور -_ هللا لوسر ىفوت ىتح هبحصو ةئيدملا ىلا مالسلا هيلع

 ىننا ىلع اهنم لهو ىراخبلا قفنا اًثيدح نونامنو دحاو ثيدح اتيام تتم هللا

 ينصر 2 ىوز رع م ىيز ة ل ا جكر رمأ ع بأ هيَع موز مشع ةعمسالممو مثدم ىراشلاد ةناواخدح ع

 ديوس نب رورعملاو بهو نب ديزو مغ ن نما ديعو كلام نب ساو هلع هلي

 3 ؛ او هابل فوقك و نيعلا مهب دابع نأ سائو سؤث نب فنح لاو ةلمولا نيعلاب أو هأللا فقم و :دعلا كن داع ا  بتقو نق فعالا : الا علا

 نب هللأ دبع هيخأ نءأو ةلمبملا ءاحلابو ميملا مب حاورلأ وب أو ىلؤدلا دوسألا

 م وباو رقت نإ ريصحو ميهاربا دلأو ىعيتلا كلي رش نب ديزي ىتماصلا



 ءارلا فرح فرب

 ةذيرلاب رذ وبأ فوت ماوس قلخو رحلا نب ةشرخو ناينالوخلا سيردا وباو

 دوعسم نبأ مدق مث دوعسم نبأ هيلع ىلصو ىثئادملا لاق نيثالثو نينثا ةنس

 ًادهازناكو هنع هللا ىضرامظءاليوط رذ وبأ ناكو ىفوت مث مايأ ةرشعماقأفةيندملا
 هتجاح ىلع داز ام راخدا ناسنالا ىلع مرحب هنا هههذم ناكو ايادلا نمالاقتم

 هقحملابالاوق ناكو

 رصتلا ف رركت لسو هيلعّشا ىلههّللالوسر ىلوءىطبقلا (مفار وبا) "7

 ىلصٌّشا لوسر عم دوش زعرق ليفو تأت ليقو ميهاربأ ليقو 58 ةينأ بذيملاو

 اهدعب دهاشملاو قدنحلاوا وادحا د4 , هيلعشأ

 9 اذ ىلا 0 لوع تبرأ هه وف سأعمل اكل م اروبا ولأ ناكو هدب ٠ب ليقو نام

 هيلا سع
 9 لع هل لوسر هقتعأ س ايعلا

 هاورتونقلا ءاعد ةلثسم ىف بذملافروكذم ىعباتا (غئاصلا عفاروبأ) ع

 عمسو يلم ىنلاىرب لو ة هاملا كردأ غاص ىف ميل عقار روباوهو رخ نع راع دأ زئاملا ملا مان مئارز نأ هو ع

 ىضر ةصفحو ةريرهابأو ىسوم اباو دوهسم نباو ايلءو نايثعو باطنملا نب رمع

 ىنانباا تباثؤ ىنؤللا هللا ديع نب ركبو ىرصبلا نسحلا هنع ىور. مهنع ل

 ىراخبلا هب جتحاو هقيثوت ىلع ظافحلا قفتاو نيعباتلا نم نورخآ تاعءامجو

 كيكييام هل ليقف ىكب مفار وبأ قتعا امل ىناتيلا تباث لاق ا.ييحيحم ىف ملمو

 060 م اعيدحأ يهذ نارجا ىل ناك لاق

 ةطورلا ىف روكذم هوجولابادصأ انباحصأى 2 4 يقاليالا عي ا وبأ) ؟ع:



 5 ءاممالا بيذوم

 ءاي مت ةرودكم ةزمهم وهو رخا للاخت ةلأسم ىف نهرلا باتك نم ,ىناثلا بابلا ىف

 قالياىلابوسنم وهو لاق 3 ىناعمسلا هطيض اذكه فاق هرخأو تح نم ةانثم

 لاق شالا 0 أ نم خسأرف ةرشع ليت كولاب د ةزصمألا ساسأا درا نم ةيحأن ىقو 000 1 ةزأ ذأ

 نسحأ !دال رب مل هنأ اهلخد نمرك ذو لاق ةئاذرف ىلا تنحي وندح نم ةيحانلا هذهو

 ةدراصلا هايملا نياهماراعو اهارقو ةضفلاو بهذلا اهيف اهايجو )١( اهتم هزلأ الو

 ةمجرتااهذهبحاص ينعي ميرااوبأ مهرهشأة مالا نم ةعامج اهنم ناكو لاقرضخلاو

 ركب ىلأ ىلع ورمب هقمت هيف اعراب هقفلا يف امامأ ناك هلا دبع نب رهاط همساو لاق

 شنب دهم نب دع رهاط ىتأ ىلع روباسينبو ىزورملا لاذقلا دهأ ن هللا دبع

 لوصالا ذخأو ىميلحلا نسحلا نب نيسحلا هللا دبع ىلأ يلع اراخيبو ىدايزلا

 لحأ هيلع هقفتو ىنيارفسالا دس# نب ميهارنإ قاحسأ ىأ ذاتسالا :ر

 مهريغو نسحلا نب كللا دبع يعن ىباو ةيذاثسا نع ثيدحلا ىورو شالا

 هلئاسم نمو ةنس نيعسشو تس نباوهو ةثاعبراو نيتسو سمح ةنس ىف قون

 نيسح ىطاقلا هةيفر هيلع هتفاوو ةضورلا ىف هنع هتيكح ام ةدافتسملا

 عضوملا ربط تالخم مث تلزن م ندلا العا ىلا تمفتراو رخل تاغرل هنأ هريغو
 2 ايدص ركن ام ريطن زا عا ترحل أك هبل هلأ ث درأ ى للا

 قالطلا باتك لوأ فبذم اف روك ذمىعباتلا (ىدسالا نزر وبأ) "6

 ىدسالا كالام نب دوعسم ءارلا حتفي نيزر وب | وه تاقاطثالث كل رحلاةلأس ىف

 لع نعءع فود ىعبات رهو اس نب قيقش لئاوهأ لوم د دسأ نم وكلا

 دوجالا ىلأ نب ماو وع دوهسم نب اد دبع و دلاخ يأ ن لبعامساوميمس نبا

 امبق الاع اومن ئذد وبا ناكو لئاو ينا نم ريكا ناكو روصتمو شمحالاو

 ع ااعضم نذل :كل - و همن : لع ! ةئئاو
 * لصرم بذبخأىق رون دخ واةقيو لف 1وغغناو

 نيخس رفوحتدصوغ غلباعرداو نماهبعشو هلبقو ةلمرملا ءاحلاباطابحو باسنالا يف (5)



 عيب يفرصتحلايف روكذم هللادبع نب راج ب حاص# ىبباتلاريبزلاوبأ 5 ١)
 سم ندم يبزااوب أوه ةقرسا!باتك طسو ىف بذبملافو ريدتلا فو دابل رضاح

 ةلمبم نيس مث ةمومضم ءار مث ةنك اس ةلءرملاد مث قوف ةانثم ءاتب سردن نبا

 هنع ةياورلا رثكأو أرباج ممس ىعب مبات وهو مازح نب مكح ىلوم ىلا ىدسالا

 مينعشا ىضرليثطلا اباو ريبزأا ناو ىماملا نب ورمعزبأو سابع نبأو رمعنبأو

 نوع نب هللا دبعو بويأو ليبك نب ةهلسو ىرهزلاو ةورع نب ماشه هنع ىور

 نباو ثراحلا نب ورمعو دنه ىأ نب دأودو ةبقع نب ىمومو ىراصنالا ىبحيو

 ىلعي لاق ةقيوئىلعاوقفتاو ةعرهل نباو ةنيبع نيإو كلاعو ىروثلا نايفسوجبرج

 ريزاا وبأ لاق مبظنحاو القع سانلا لدك أ نم ناكو ريبزلا وبا ىنثدح ءاطع نبا

 وهو ةقئ ربي زلا وب انيممني ىبحي لاقو ثيدحلا مهل ظنحأ رباجىلا ىمدقي ءاطع ناك

 نايفس ىبأ نم ىلإ بحأ رهبزلا وبأ لبنح نب دمحأ لاقو نايس ىبأ نم تبن ماما

 ثيداحأ رييزلا ىبأ نع كلام ىور ىدع نا لاقوهنمثيدحلاب لعأ ريب زلا بأ نال

 لعأالو لاق ةقث نع الا ثدحي ال اكلام ناف كلام هنع ثدم نا اقدص هب قكو

 هحيحص يف ملم هل ىور هنع اويتك لب رمزا ىبأ نع عنتما تاقثلا نم اددأ

 حدقي الو هدارفلا ىلع هب جت ريف هب انورقم ىراخبلا هل ىورو هب اجتحم

 ةلس قوت هب جاجتحالاو هقينوت لع اوقثتا دقف ريزلا ىف أى كلذ

 < ةلامو نرشعءو نام

 لاق ناذالابأب ىف بذبملا ف روكذمسدقملا تي نذؤ٠ «ريبزااوبا# ”غا/

 بذوملاف ةروكذملا هئاورو اذه ريبزلا ىبأ مسا فرعبال هريغو دما وبا « اجلا

 «هنئسف ىقبيبلاو ثيدحلا بيرغيقديبعوبأ | هاو رهنعْشأ ىطر باطلا نب رمع نع



 وبأ مامالا وع رصتخملافرركتم نون مث ةروسكم ىازي ( دانزااوبا) "8

 تدب ةلمر ىلوم وه ليق مالوم ىشرقلا ىلدملا ناوك ذ نب هللا دبع نهحرلا دبع
 زخح|أ ظل و ةاوؤع .ب ا "ا مراأأ ]) ا 0 ل 07

 ديع وبأ هتينك نأ قى اوفشاو ناغع نب نامع لأ قوم ليقو ةعيب رز نب ةيقس

 ىغبط ناكو هلم يضشي نآكو هب ربمشأ هل يقل دانزلا ابا ناو انركذ 5 نهرا

 هعضوم موملع ميضيف هل سانلا رثك ! نطذي ال نكل باقلالا عون ىف هركذا نأ

 رفعج نب هللادبع عم ديش هناق نيعباتلا نم دان ثابأ نا لعاو ىكلا ىف هتركذ اذبلف
 يءشلاو نمحرلا دبع نب ةءاس اباو دم نب مساقلاو ريبزلا نب ةورع ممس ةزانج

 رمج نبأ نع هل ىورو هنع هتياور رثكاو جرعالا نهحرلا دبعو نيسحلا نب ىلعو

 ةكيلم ىلا نبا هنع ىور السره لبس نب ةمامأ ىلاو ةيلس ىلأ نب ورمعو سأأو

 نبورع نب د# نب ركب فأ ن 0 ؛ هللا دبعو ىئاييشلا قاحأ واو ةورع نب ءاشهو

 نب كلامو ىرمعلا لا دبعونالجع ندم و شعالاو ةبقع نإ ىسومو مزح

 مساقلا هونبو ةزمح ىبأ نب بيعشو ةدئازو دعس نب ثياثاو نانايفسلاو سنأ

 هملعةرثك وهيلع ءانالا ل عاوقنتاومم ريغقئالخردان زلاىفأ اونب نمحرئا ديعو مساقلاوبأو

 نايفسناك لبتح نب دمحألاقدب جاجتحالاوهقيث وتوم واهلا قهتنغتتو هلضفو هظذحو

 تيار ديعس نب هبر دبع لاقو ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ دان لا ابأ يمسي ىروتلا

 نيبف ناطلسلا ممام لثم عابنالا نم هعمو تي للا لوسر دجسم لخد دان زاابأ

 لئاسو ثيدحلا نع لئاسو رعشلا نع لئاسوب اسما نءلئاسو ةضي رف نع لئاس

 يبحيو باهش نبانم لعأ نيعباتلا رابك دعب نكي مل ىبدملا نب يلع لاقو ةلضعمنع
 ايات تياردعس نثيفالاقوجشالا نثلا دبع نركب ودان زااهأو ىراصنالا ديعسن ا

 تانزلاوبأ أ ناك ب صم لاقوإملا ف ودصو رعشو«ةةوع بل اطن ربات لاما هفاخو دان زا

 ديئاسأحصأ و رمش نءمفان, نءشكل امابلك دين مالا حصأ ىراخب ءلاناقوةنيدملا لعأ هيل

 دانزلا وبا لينح نب دما لاقوةرب ره ىأ نع جرت 25 ن نع ةأنرئاوبأ ةراره ىتأ هالملل | 000 ا لإ ع داندإلا ناكل مأ

 اريصباحيصف ثيدحلا ريثكة دانزلا وبأ ناك كهس نب كويك لاقو ةديل ر نم عا

0 

 ( ءامسألا بمياه ؟ جالسا ١ 6م



 ءاممالا بيذهم 9

 رهش نمتاخ ةرشع عبسل ةعجلاةلي هلستغم ىف ةاجف تام القاع املاع ةيب رعلاب

 « هللا ههحر ةنس نيتسوتس نباوهو تأامو ةثامو نيثالث ةنم ناضمر

 ةلكو لوأف روكذم تح ةانثمءأب ىأزلا دعب (ىالكلا دايدلاوبأو 3

 دادغ خيرات ىف بيطخلالاق مضولا اذهىف الأ بتكلا هذهىف هلرك ذ الوبذبلا

 سانثا تباصأ نيخ ىدبملا نينمؤملا ربمأ مايادادغب مدق ىف! رعايفالكلا دايزلاوبأ

 ءايشاسانلا هنع قلعو ريثك رعش هلو اهب تامو ةنس نيعبرا دادغبب ماقاف ةعاجملا

 « ةيبرعلا لعو ةفقأ نم ةريثك

 رركت هوجولاباحصأ نيرناسارخلا انباحصأةءانم(ىزو رمادي زوبا) "8 ٠

 هللادبعنب دمحانب دمت ديز وباوه بذيلا ف هلرك ذالو ةضورلاو طيسولا فءرك ذ
 عرولاب روهشملا ققحلاراظنلا دياعلا دهازلا ققدال ريرحتلا عرابلا مامالا دفع نيأ

 روباسين .خبرات ىف هللا دبع وبا مك احلا لاق ةدابعلاو ةرهاظتملا مولعلاو ةداهزلاو

 ىلاعتللا همر يمفاشلا ب هذمل سانلا ظظفححأ نمو نيملسملا ةمثأ دحأ ديز وبا ناك

 دادغييو اهب ثدحو نينس عبس ةكمب ماقا ايندلا يف مهدهزاو أرظن مهنسحأو
 مكاحلا لاق ديز ىل ةلالجل تاباورلا لجأ ىهو ىربرفلا نع ىراخبلا حيحصب

 ةكئالخا نأ أ لعأايف ةكم م لاروباسيت نم ديز ابأ تاداعلوقب راو زبْلا ركبأبأ كعمسو

 ادهازديزوب!خيشلا لاك هتاقبط ف قاحساوبأ خبشلا لاقو ةثيطخ هيلع تيدتك

 ىزورملا قاحسأ ىبا بحاص وهو دهزلاب اروبشم رظنلا نسحبهذما# اظفاح

 نيعبسو ىدحا ةنس ورعىفوتولاقو ره ءابقفو ىزورملا لاققلا ركب وبا هيلع هقفتو

 ؟ ذا نم ديز وبا ناك ةيابنلا ء هيقلا باب ىف نيمرحلا مامأ لاقو ةئاالثو
 هك هز راولا ا .--_ ند معي باب ىف نيمرحلا م

 00 ني ١ يك ظ

 ديزىب اخيشلا نع هدانسأب ىناهمسلا دوس وب أ لمفاحلا 0 قورو ةحش رق ةمالا

 امد هلع ثا اه هلا تيأرف ماقلاو كلا ايا < لق م
 قف لسو 2 هللا قص ىدلا اس رث ماقخار نأ را ىلإ د كملف لاق قىزوركلا

 تلقف ىباتك صردن الو ىعفاثنا باتك سردت يتم ىلا ديزأبأ أب لاقت مانلل

 ىراخبلا حيحص ىنمي ليعاممأ نب دم عماج لاق كباتك امو هللا لوسرأي



 اه  هئعّقأ ىضر ىوقللا يراصتالادبز ىلإ ةمجرت

 اينمومورلا ةوزغل اهنم ةرم ريغ روباسين.ديز وبا مدقف مك املا لاق هنع هللا ىضر

 لاق ةثاثالثو نيسمحو سم ةئس نابعش ىف. جحلا ىلا اهبجوتم ةسماخلا هتمدت

 رثك او مهتارقاو مرش نب ىلعو رجح نب ىلع باحصا نم ورمب ديز وبأعمسو

 ةيامالثو نيمبسو ىدخأ ةنسبجر ىف ورم يقوتو ىردكتلا ركب ىبأ نع ةياورلا
 ىزورملا ديزابا تدمس لوقي هبققلا دمحأ نب دم نسلا ابأ تعمس ماحلأ لاك

 يم تلقو كلذب ىلف يسقت ناسارخ ىلاةكمنم ءوجرلالعتمّزع امل لوقي

 ىف تيأرف نسلا ىف تنمط دقو ابامتحأ ال ةقثملاو ةديعب ةفاسملاو اذهنوكحو

 تاقف باشدانيع نعو مارهلا دجلا ىف ادعاق شلع هلا لوسر ناك مانلا

 ثفتا اف ةديعب ةناسلاو نامارخ ىلا عوجرلا 0 تمزع دق هللا لوسراي

 ليريج هنأت يراق هنطو ىلأ هبحصأ لل حور ايلاقو باشأا ىلل ص هللالوسر-

 ع قولا هللابو رغسلا ةقثم نم اًئيش سحأ ىو وردا تفرصناف وي

 يأ خيشو ىعفاشلا بحاص ىوغالا ىوحنلا « ىراصنالاديزوبأ ) 9

 ُى 5 ثبأث نب سوأ نب ديعس ديز وبأ مامالا وه مالس نب ” ممأقلا ديبع

 ليك رسأآو ةبمشنعشدح دادغب م خيبر : ىف ييطخلا لاق .ةغالاو وحنلا يف مامالا

 دعسب دقتو مالس نب مساقلا كيبع ىبأهنع ىور ىنزاملا ءالملا ناو ورمم ىبأو

 ىزارلا متاحؤبأ وةبش نب ورع ديزوبأو ىناتبجسلا مئاح وبأو ىدقأولا بتاك

 ةرصبلا لهأ نم اتبث هقث ناكو بيطخلا لاق مهريغو مساقلا نب دمه ءانيعلا وبأو

 ديز ىبا دنعانك لاق ىنزاملا نامع ىل نع هدائساب بيطخلا وذ مث دادغب مدقو

 ةنس نيثالث ذئم انماممو انلاع اذه لاقو سلجو هسأر ىلعب < اذ ىعمصالا ءاخ

 انلاع !اذهلاكو سلجو هسأر ىلع بكاف افرهجالا فاش ءاج 2

 نم تش ام اعم الاقف ةنع ةديبعوبأو ىعمصألا لئسو ةنس نب رمنع ذدنم ائمأعمو

 ةسهخلا ةنمس قون. ةقثديز وبأ ظفاحلا دم حلاص لاقو مالسأو ىوقتو فانع



 ةلمهملا نيسلا فرح كه

 هنا مئاحوبأ وهو ىثابرلا ىنثدح درهما لاقو ةرشع ميرأ ةنسليقو نيتئامو ةرشع

 هدأ هجر ةرصبلاب يفوت. ةنس نوعسنو ثالث هلو نيتئامو ةرشع ةسخل ةئسس قوت

 رخلا دح لوأ ىف بذبملا ىف روكذم نيتلمهم نينيسب (ناساس وبا) 787
 ثراحلانب رثنملا نب ة>وتنم ةمجعم داض مل ةمومضم ةلمهم ءاحم نيضح ةيسأو

 ىرعشالا ىموم اباو ابلعو نافع نب نامثع عبس ةقثلا ىعباتلا ىرصبلا ىثاقرلا

 نب هللا دبعو ىرصبلا نسحلا هنع ىور . مهنئءّشاىضر ةباحصلا نم مهريغو

 ةلامأ لبق ىفوت. نيضح نب يم هنبأو دنه ىبأ نيدوأدو ديومم نب ىلعو زوريف

 عطق هبو دهم وبأ هتينكو بقل وه ليقو هتينك ناساس وبا ليق ةرجبلا نم
 « ناساس ىبا قيثون ىلع اوقفتاو روبات خيرات ىف هللا دبعوبا كالا

 وه ةأرصملا باي ىف بذبملا ىف روكذم نيسلا رسكب ( عابس وبا ]ل 5
 هثيدحو همسأ فرعي النميف ىنكلا ىف هباتك ىف هللا دبع وبا 5 احلا ءرك ذ ىعبات

 « هدانسأب ريبكلا نئسلا ىف ىقييبلا هأور بذبملا يف روكذملا

 ىضاقلا بدأ حراش ؤهو انباحصأ ءابقف نم ( ديحأ نب دعس وبأ ) ؟ 0

 بويع ناب ىف ىعقتلا رايخ باب لوأ ف ةطورلا ىفروك ذم( ١)ىدايعلا ! مصاع ىبال

 0622( دولا ا وه عييملا

 اماما ناك ىورطأ ىداسلا دابع نب نأ دبع نب دمح نب دم نب دمحا نب ده مصاع وبأ

 ىلع روباسلبو ىدزالا روصنم ىبا ىف ْماَمْلإ ىلع ةاربب هقفت رظناا نمو ارظانم ايتفم

 يبرم ةنس دلو ريثكلا ثيدحلا عمسو هقفلا يف بتكلاففنصو ىماطسيلار مع ىبا ىضاقلا

 ىناعمسال باسنالا باتك نم ىهتنا لاوش يف ورع 44+ ةنس ينوتو

 كالذك اهاندج وفاهريغاتمحارو ائيدياب ىثلا خسنلا عيمح يف ضارب انه (؟)



 «»نإب نع لا ىعر ىباح هلا ىردخلا ديعسىبأ همجرت

 بتكلا هذه ىف رركت هنع هللا ىضر ىباحصلا (ىردخلا ديعس وبا) 8

 رجبالا نب ديبع نب ةبلعت نب ديبع نب نانس نب كلام نب دعس ديعس وبأ وع
 ثراحلانب فوعنب اذهديعس وبا هيلابسفي ىذلا ةردخوهو جلابوةدحوملا ابلاب

 ةثمهملا لادلا ناكسأو ةمجعللا ءاخلا مضب ىردخلا ىجرزخلا يراصنالاجرزخلانبأ

 نا حيحصلاو رجالا مأ ىه اعا ةردخ نا سائلا ضعب معزو دم نب دمملاق

 وبا رغصتسا. ةثراح أ تنب ةسينأ ديعس ينأ ما مساو ءانمدق اك رجالا وه ةردخ

 ناكو ةوزغ ةرشع ىتنث بني هللا لوسر عم كلذ دس ازغو درف دحأ موي ديعس

 ىنلا نع ديعس ىنال ىور هلع هلل يفر دحأ موي دهشتسا ايباحص كالام هوبأ

 نيعبرأو ةئس ىلع لسمو ىراخبلا قفتا اًءيدح:نوعيسو ةئامو ثيدح فلا ع

 نع ديعس وبأ ىورو نيمو نينثاب لهو رشع ةتسب ىراخباا درفناو اهنم

 ةداتق وباو تباث نم ديزو نامعو رمعو ركب وبا مهنم اضيأ ةباحصلا نم ةعاج

 مهنم ةباحصلا نم ةعامج هنع يورو ناس ن كلام هوبأو مالس نب هللا دعو

 مهنع لا ىمر مهريغو تا دبع نب راجو سابع ْن هل ديعو رمع نب للا ديع

 هلا دبع نب هللا ديبعو يدسملا نبا مينم نيهباتلا نم قئالخ هنع ىورو نيمحأ

 ةئع يأ
2 

5 
 نب ءاطعو دعس نا رمأعو فوع نب نجرلا ديعازا ديمو ةملس وبأو 5-5

 ةباحصلام اقف نمزاكر قئالخو مفانو نين واب نينحنب ديبعو راسي نب ءاطعو ديزي

 رذ وباو انأ يفتي ىالا ثعباب لاق دعس نب لبس نع انيورءنيعرابلا مهئالضفو

 نعو .مأالا ةم رشا ىفانذخأتال نا ىلع ىردخلا ديعس وباو تءاصلا نب ةدابعو

 هع ىل 1 ١ن ةظنح
 4م يان هام

 هقفأ 3 4 اح اا ثادحأ .٠ نم نكي 1 اولاك هب هخايشأ ن ع ىحجلا ن

 ةنس ةوجلا مود ةئيدملاب قوت ةريثك هبقاتمو لعأ ةياور ىو ىردخلا ليعمل ىفأ ن<
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 «عيفبلاب ن نفدو نيعبسو عيزأ ةئدس ليقو نيتسو عبر

 رركل هوجولأ باحصأ أتباحصأ نم هيفا 4ىرخطصأل أ ديهسويأ) 1 1

 وهر سراف دالب ند ةفورعملا ةدلبلا رخطصأ ىلا بودسكم رابكلا بتكلا ل 2



 هنعّلا ىضر ىرخطصالا ديعس بأ ةهحرت 58

 وأ ترس مطق ةزمه ىهو اهحتفب ليقو هريغو ىناعمسلا هلق اذك ةزمهلا رسكب

 ديعس ىبأ مسأو هجوأ ةعبرأ هيف لصحيف ءرئاظنو رمجحالاك هنينخمم زوجيو تحتف

 هلا دبع نب ديما دبع سراشب نب ” لضفملا نب ىسيع نب ديزي نب دمحأ نب نسحلا

 لاقو هريغو دادغب خيرات ىف برطخلا هلق رماع نيورمتْنةصييق نب ءىناهزأ

 اللقتم اعرو ناكو دادغيب ة.هلا ىلوو مق ىضاق ديعس وبا ناك قاحسأ وبا خيشلا

 لاف ةثامتالثو نيرمشعو نامت ةنس ىفوتو نيتئامو نيس رأو عبرأ ةنس دلو ايندلا نم

 ىرخلطصالا ناك هقيلعتى دماح وب أ خيشلالاقو ءاضقلا بدأ ىف اح اباتك ف نصو

 رصن نب نادعس ىرخطصالا ديعس وبا عمس بيطخلا لاق ىعناشلا ب ثكب اريصب

 سايعو قارولا رفمج نب يسيعو ىدامرلا روصنب نب داو وربع نب صحو

 لبتحو ةرزع ىأ نب مزاح ن دم-أو .ىرعزلا دعس نب دمحاو ىروذلا دقت نبأ

 نيماث نا صفح وباو ىنطق رادلان حلا وباو رفظملاز ده دنع ىور, قحسأ نبا

 ىرخطصالا ناك بوطخلا لاق جالثلا نإ مسماق وباو ساوقلا رم نب فسويو

 لاقواللقتم ادهاز اعروناك و نييعفاشلا.ابقفلا خويش نمو نيروك ذملا ةكالا دحأ

 ةنايدلا نمقزرام عم ءابقفلا دحأ ىرخطصالا ناك ظفاحلا دمع نب دمحا نب للاص
 قدح بيطخلال لاق 4 هّف رعهو هعبق ةعس ىلع هايطما إف هع ىذلا هياتك لدو مرولاو

 قحساابأ تعيسلاقىكرادلا (١)مساقلا ىبأ أن عىل يح لاقيربطلا بيطااوبأ ىضاقلا

 نيسصايعلا وبأ الا هيلعسردأن ا قحتس نماهي نكي مم دادغب تلخدلوةب يذورملا

 ىلع ابأ نأ ىلع لدي اذهو بيطاا وبأ ىماقلا لاق ىرخامالا ديعسوبأو جيرم

 هعق ع هنأ الق . اا: ءاكي دعالا ع 5 عاق 030
 ةيقيت ناث هنأ لاقيولاق ناكمب دعزلا و عرولا نم ناك وامهم ساقي ب نكي نآريخ نبأ

 هذه فاكلا اهر أ قو فلا ايبنب ءارلأو ةلمبملا لادلا متقي باسنالا يىفلاق(١)

 دحأ نينسحلا 9 زيزعلاد بع مساقلا وباابنم ناهبصاىرق نمفغيرق اهنا ىلفو كرادىلاهيسنلا

 نييحفاشلا اهقف رابك نم مساقلا اوباو هنقو ف ناهبصأ ثدحن هوبأ ناك ىناريصالا هيقفلا

 »ع لاق أم رخا ىلا ءمج ةئب روباسيب هرو



 قوي نايفس وبأ هتينك نم

 باتك ابنم ةرع - فيناصت هلو لاق ةدحاو ةقش نم هئاسليطو هتمامعو هليوأرسسو

 لجأ نم بعللأ قاط قرحاو ذادقبب ةيسحلا ىوو هلثم دحأل سيل ءاضقلا بدأ

 0 اذ 1 0
 هن ال مهلتقب ءاتفان 5 نيئباصلا ىف ةفيلخلا رهاقلا هاتفتساو ىهالملا نم ايف لمعي ام هذلك] دمع م

 ىلع ةدةياحلا مزعفأ يك اوكلا نوديعي مهأو ىراصتلاو ذوييلا مهل اع هل نيت

 ناكام لاق ىكرادلا نع ىكمنو ىنذآلا لاق مهنع فكف اريثك الام اوعمجل مبلق

 م يلاعت هللا اههعر هنذاب الا ىرخطص الأ ةرضحم ىتأب ىزورملا قاحساوبأ

 لوسر معنناوه هنع هلا يفر قادصلا 4 ثراحلا ن نايس وبأ ١ "ماب

 فانم دبع نب ىئاه نب بلطلا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ هناف تن هللا

 راكب نب ريبالاو رذدلا نب ميهارنأو ىلكلا نب اشم لاقف همسا ىف اوفلتخأو

 اهريغل سا ال هتننك همسا نورخ آلا لاقوةريغملا اذه نايفس ىنأ مسا مهريغو

 وه يلع ىنلا هبشي ناكو ةميلح امهتعض رأ ةعاضرلا نم ّبكلَي ىنلا وخَأ وهو

 نيعجأ مهنع هللا يضر سابعلا نب مقر ىلع نب نسلاو بلاط ىبأ نب رفعجو

 انسحمالب اهيف ىلبأو انينح 1 ىلا عم دهشو همالسأ نسحو مسأ أرعاش ناكو

 ةئيطخ لمفأ إف ىلع اوكبت ال هتوم دنع نايغس وبأ لاقو ةباحصلا ءالضق ع نم وهو
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 ره دعأ فاق
 فوت لبقو ب باطخلا ن رمج ةيلع ىلصو نيرشع ةنس ةثيدلاب قوث.ث 11

 هةرشع سه ةئس

 وه بةكلا هذه ىف هرك ذ رركت ىبناحصلا (برح نب نايفش وبا) 558

 ىشيرقلاىمق نإ فانم دبع نب س.ش دبع نيةيمأ نب برحنب رخص نايفس وبا
 او درق سيئرو كاذذا ةكم خبش ناكو حفلا ن نمز لسأ ى ىلا يومالا

 وق شارف

 0 اجت كم وخد لبق قب ,رطلاب يملي هللالوسر

 فئاطلا دبشو ةيقوأ ن هبرأو ريع ةبام اب انغ نم لع جذل
 ايدرأ نيعبراو ربعإ تا دق اى

 2 مهو ةديع تعدق# مون اداع ثشل

- 0 
 نع سابع نا ةيأور نم لقره ثيدح لسع و ىراخبلا هل ىور ٌكومربلا دهتو

 نسح م ةفلؤلا نم ناكو مهفأرع داو شيرق راجت نم نايؤس وبأ ناكو نايفس ينأ



 امس الا بيدهم ع

 وعو نيثالثو عبرأ ليقو نيثالثو ىدحأ ةنس اهب ىفوتو ةنيدملا لؤنو همالسا

 ىبأ دالوأ ةبيبح مأو ةيواعمو ديزي دلأو وهو ةنس نيناكو نامت نبأ

 « مهتوخأو نايتس

 وه ايأرملا ف رصتحملا ىف روك ذم (دمحأ ىبأ نبا يلوم ناينس وبأ) 9
 وه دعس نب دمت لاقو ىدسألا شحج نب دمسأ ىبأ نب هللا دبع ىثوم وهو ىعبات
 ىلا بسقف شحج نب دما ىبأ ىلا عاطقنا هل ناكو لبشالا دبع ىنبل ىلوم

 ةنك اصىاز م ةمومضمىفاقب نامزق ليقف اذه نايفس ىبأ مسا يف اوفلتخاو هنالو

 ىردخلا ديعس ىبأ نع ىور.بهو ةيسا لسم لاجر ةيمسن يف ينطق رادلا لاقو

 ىنب مؤينايفس وبا ناك نيصملا نب دواد لاقو هريغو نيصحلا نب دواد هنع ىور
 نب ةءاسو ةءاس نب دهم مولع ص يبنلا باحصأ نم نائويفو لل دبع

 و ر ثم فحل الق قا اك ها دعس اس ل لاق .:اكم وه يمح اصرو ةمالس
 ديلا الد ذم ىلا 0 مخ“ 2 مع ىلع م

 « لسمو ىراخبلا هل

 وه ءركذ رركت امهنعهّللا ىضر ةداسما جوز (ىباحصلا ةماس وبأ)

 يشي رقلا موز نب وربع نب هللادبع نب لاله نب دسالا دبع ن هللا دبع ةماس وبا

 !ده فقه ةفم عأ ةننلفلإ ىلإ
 اعل دما رو ا ةنيدلا يا

 ىلإ رجاهو مالسالا مدق نك ىموزحا ا هلإ مدد

 هرك ذ اذكه هنم تاق هحرج )١( ضقتنا مث هحرج لمدناو اهب حرجو ادحاو

 « ةلس ىبأ نب رمع دلاو وهو ربلا دبع نبأ

 قبسو فوع. نب نمحرلا دبع نب ةءاس وبأ وه ( ىعباتلا ةميلسوبأ) 65

 ىضرةرشملا دحأ ىرهزلا ىئيرقلا فوع نب نكحرلا دبع هيب هيبأ ةمجرت ىف هيسن يقاب

 باتك ىف بذبلا ىف هرك ذو رصتٌلا ىف ةذس ىببأ ركذ رركت نيعمجأ مينع هللا 1

 حيحصلاو ليعامما ليقو هللا دبع ةماس ىبأ مسأو رمع نع نامالا لصف ىف ريسلا

 ىلع ةعبسلا ةنيدملا ءابقف دحأ وهو نيمباتلا راك نم ىندم وهو لوالا وه رؤبشملا

 هم ةمحملا داضلاو فاقلاب ضاقتدالا نم سكن ىاهئرب دعب حرحلا ضقتنا (1)



 قد ءامسالا بيذهت

 نم ةعاج ةملس وبا عمس. ديز نب ةجراخ ةمجرت قدحاضيا قبس اك لاوقالا دحأ

 رباجو ىصاعلا نب ورمع نباو سابعنباو رمصنب او مالسنب هللا دبع مهنمةباحصلا

 ةعيرو جلل نب ةيواعمو ةزمطأ مكب ديسأ وبأو ىردخلا ديعسوبأو للادبع نبأ

 بالححلا نب رم عمسإ مو تباث نب نأسح ممس ليقو ةدسمإو ةشئاعو بك نبأ

 ةورعو حابر ىبأ نب ءاطع مهنم نيعباتلا نم ةعاج ممسو ةلسرم هنع هتياور لب

 نيعباتلا نع قئالخ هنع ىور.زيزعلا دبع نب رمعو ءابلا مشب ديعس نب ريشب و

 كلام نب كارعو جرعالا نمحرلا ديعو ىعشلا رماع نيعباتلا نق مهريغو

 ىبحنو ىراصنالا يمحو ىرهزلاو رانيدنب ةملسوبأ و مزاحوبأو رانيد نا ورمعو

 ف اهئآيب ىتأيسو 'ميصالا تنب رضاع ةماس ىبأ مأو نورخآو ريثك ىبأ نبا

 هردق مظعو هئماماو ةفس ىبأ ةلالج يلع اوقفتاو ىلاعت هللا ءاش نا اهتمجرت

 قون ثيدحلا ربثك ابيقف ةقث ناك لاق دعم نب دم#م نعانيور .هتل زم عامتراو

 نم لوق نم تبثأ اذهو لاق نيعبسو نيتنثا نبأ وهو نيعسنو عيرأ ةنس ةئيدلاب

 م هجولأ حيبص ناكو اولاقماما ةقث وه ةعرز وبأ لاقو ةثامو ميرأ ةنس لاق

 وهو ةييماسالا ةيعيس بطخ ىذلا ىباحبصلا(كلكعب ني لبانسلاوبا) م

 فورصم وهو نيفاك من ةنك اسةل به نيع مث ةحوتنم ةدحوع ككعبو نيسلا حيتفب

 رادلا دبع نب قايسلا نب ثراحلا نب جاجحلا نب ككعب نب لبانسلا وبا وهو

 لبقو ورمع همساو اذه ريغ هبسن ىف ليقو ربلا دبعنباو ىلكلا نياهبست اذك

 ناكو ةكم مف موي مسا الوك أم نبا اهاكح نونلاب ليقو ةدحوملا ءابلاب ةير

 85 ةنوكلا نكس ارعاش ناكو هد لولا نم

 ف هرك ذ رركت هوجولا باحصا انباحصا نم 4 ىكولمصلا لبس وبال "86

 اعلا لبس وبأ عرابلا مامالا وه بذبملاو رصتخملا ىف هل, ذالو ةضورلا

 هللادمع وبأ مك الأ لأق هقيأ »ب ن ل 1 ىفنملا أيهذم ىهفاشلا يروباسنلا أمس

 نوراعن ناملس نب دم نب ناملسنب ديعمأذه لبس ىبا مسأو روباسيت خيرات ىف

 (ءامسألا بيكهمتت ؟ جد م١ م(



 ءامسالا ببذل 323

 بيدالا هيقثلالبس وبأ ما.هلامامالا ىلجعلا ىفنحلاريشب نب ميهأ ربا نب يسيع نبأ
 ويخ نضورعلا بتاكلا ىفونصلا ىتالا رتسقللا ماكتللا .رغاشلا ىوحالا يوغألا-
 لوأ غدسو :نيثئامو نيعستو تمم ةئس دلو هنع هللا ىضر هئارقأ ةيقبو هنأءز
 قارغلا ىلا هجورخ لبق مولعلا ىف رحبتو هقفلا بلطو ةثاثالاو سيخ ةنس هعامم

 ةياهالثو ةرشععبس ةنس ريزولا ىمعلبلا لضفلا ىبأ سلاجم ىف رظان هناف نيتاسب
 ةثايالثو نير شعونيتنث 'ةنس قارعلا ىلا جرخ مث كاذ ذأ لاجل ىف موقي ناكو
 ىعدتسا نأ ىلإ اهب سردو ةرمملا لخد مث هباخصا نيب تح وأ كاذ ذإ ودو

 روباسينب هباجصا صأرو ىتناو صردؤ روباسين ىلا لقثثا مث ناهبصا ىلا
 قاحساوب |لاقىزورملا قاحساوبابهذللا يفهخويش ةلدج نمو ةئس نيثالثو نيتقث
 بحاصلالاقو ى روياسينلالهس ىباعإ ورخدعب انسلج نم ةدئاثلا تبهذ ىزورللا'

 )١( قريصلاركي وب أ لافو هسفن لثم وه ىأر الو لبس ىبأ لثمىرن ال دابع نبا

 قاحسا وبا خيشلا لاقو هلثم ناسارخ لهأري ملو.ناسارخ ىلا لبس وبأ جرخ
 رخآ يف فوتو ىزورملا قاحسا ىبا بحاص لهس وبا ناك هتاقط ىف ىزاريشلا
 لاقو « روباسيت ءابققو بيطلا وبا هقثلا ذأ هنعو ةلامالثو نيتسو مست ةنس
 ليسوب | ناكو لاق كولمصلا ىلأ بوس مىكوأصلا بان الا ف ىناممسلا دهس وبأ

 روب أسدنب ىنقثلا ىلع ىب !ىلعهقف .مولعلايف هيلا عوجرملا ةعفا دم الب هرصع ماما اذه
 نب دمحم ساملا ابأو ةيزخ نب قادس نب دم ركب ابأ ناسارفم م.سو لاق
 ليعامما نب نيسحلا دادغييو ماح ىبأ نب نمحرلا دبع ىرلابو جارسلا قاحسأ

 نام فورعما يمفاشلا هللأ دبع ند# و هاذه ركب وباو بهذلا عدل نأ ةيسن قف

 نم ءاف اهرخآ يفو ءارلا ستفو تحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو ةلمهملا داصلا حيتفب ريصلا
 نإ دمحأ نم ثيدحلا عمس ايكذ امهف ائأع ناكو هقفلالو ايف فيناصت هل دادغن لها

 رخآلا عيبر ربهم يف هتافو تناكو اريسيإ اش ذلأ ور : هل ملعب ندو ىدامرلا روصنم

 ةلاعالث و نيثالث ةلس ند



 ب ةمجعلا نيشلا فرح

 ةثامالثو نيتسو مسن" ةنس ةذعقلا ىذذن“ رشع سماخلا ءاثالثااةليأ قوت نورخآو

 م ءاكح ام لهس ىبأ بئارغ نمو رهشأو ةنس نيحبسو ثالث نب وخو

 نف روهشملاو اههئم دحاول هند نجح ال ةدج لاو ةبأن دل لسد ىون اذ ذأ لاق هنإ ىلوتلا

 ىفاقلا هنع هاكح ةساجنلا ةلازإ ىف ةينلا طرغشا هنا ابنمو ايل هيزجم هنأ يهذملا

 ىف ىوغبلاو يدرواملا لقنو طرتشت ال اهلا رووشملاو ىلوثملاو غابصلا نب أو نيسح

 قوصلا ىركستلا سايعلا وبا لاق طرتشنال اهنا عاسمجالا ةنسلا حرش

 نم بحصو مالكلا نسحاب اهيف ملكشيو ةيفوصصلا مولع ىف مدقي لبس وبا ناك

 لاق ىمهللا نمحرلا دبع وبا لاقو مهريغو ىنقثلا يلع ابأو ىلبشلاو شعئرملا مهنكأ

 - ةَتبلا يش هوحيعال ذاتمالا قوقعو ةبوتلا هودي نيدلاولا قودع ليس وبأ يل

 ةمجعألا نيشلا فرح

 ريمتخلا ىف روك ذم هنع هلا ىغر ىباحصلا 4ىعازخلا ميرشوب الا" ع

 هباب يف مث صاصقلا ءاقيقمأ بماي فر هيف بذيملا فو صاصقلا هب يجام باب ىف

 نيرخ الا فو ىعازخلا حيرش وبأ وه لوالا بابلا فلاقو صاصقلا نع وفعلا

 هف فاتخاو ىودعلاو ىعازلاو ىبعكلا هيف لاقي دحاو وهو ىعكلا حيرش وبا

 دب همسأ لبقو ةيوامم نب ىزعلا دبع نب رخص نب ورمع نب دلروخ ليقف هيسأ

 لسأ. بعك ليقو وربع نب :ىناه ليقو دليوخ نب ورمع ليقو ورمع نب نجلا

 دعشنب دم لاق بعك ىنب ةيولا دحأ الماح كم حتف موي ناكو ةكم حتف لبق

 هللا لوسر نع هل ىور هنع هللا غر نيئسو نامت ةنس ةنيدملاب حيرش وبأ قوت

 ثيدح ىراخبلاد رغئاو نيثيدح ىلع لسمو ىراخبلا قفنا ايدح نورشع حلف
 هي ا ا اب كل دل ىلا أ اميادح لو رست هيلع

 « ىربقملا ديعسو ريبح نب عفان هنع ىور



 داضلاودابعلا فرح 9:
 يس ص سس اسال

 ىو حاكنلا ىف بيعلا ىف رصنختلا ىف نق روك ىعباتلا(ءامشلا وب 6
 ةيساوةدودمم ةثلثم ءاث 3 م ذك اس ةلوهيم نيع 5 ةحوتفم ةمجعم نيشب وه وييدتلا

 نأ 1 1 5ك
 مويغغوو رمش نجلا و رمع نبآو سابع نبأ عم

 دمحأ لاق هقيثوت ىلع اوقفتأو مدهز نب ورمجو ةدانقو رايد نب ورم هنع ىور

 دعس نب دم لاقو نيمستو ثالث ةنس ىفوت ىراخبااو لقب ورمعو لبنح نبا
 « ةئامو ةميرأ ةنس مييهل لاقو ةثامو ثالث ةنس

 ةليهملا اصلا ف يح

 هللاقين أوك ةهمسأو رصتخلا ىف رركت ىعباتلا# تايزلا نامسلاحلاص ل1
 ىلوم ىناثطغ ىندم وهو ف وكلا ىلإ تيزلاو نءسلا بلي ناك تايزلاو نابسلا

 ابأو ارباجو سابع نباو رمعنباو صاقو ىأن ب دعس عمس سمح الا تنإ ةيروج
 هنع ىور نيعباتلا نم ةعاج ممسو ةشئاعو يقرزلا شايعابأو ةريره اأو ديعس

 00 ب بيبحو ىرهزلاو نيريس نب دمحو رانيد نب للا دبعو حابر ىنأ نب ءاطع
 قنالخو ىصيبسأا قاح_ أ وبأو يرأ تالا ىو ةويدح نب ءاحرو تبان يبأ

 م ثا وه لينح نا دوا لاق هتاالحو هقيوت لع اوقدئاو مهريغو نيعباتلا نم

 قو" هع هللا ىضر نافع نا نامثع نمر رادلا ديشو ميقثوأو ىسانلا لجا ند

 > ةلامو ىدحأ ةئس ةئيدملاب

 فذقأا باب قيذيلا قروت ذم نكتح وتغم نعتم بع نداضب 4 مضضوب ل114 ةطس 1 5 114 كو دامك تن

 2 ةبادرهأا ف ريلادبع نبا ووريوبأ هركذ دقو مع هل ف رعت الو



 قد هنع هللا ضر ىراصنالا ةدلطوبأ

 ءاطلأ ف رح

 هوجولا باحصأ نييناسا رمل انباحصأ نم 4 يدايزلا رعاطوبأ 7# "يؤ

 دمت نب امم همساو ةئسلابتكلا هذه ريغ ىف هل كذ الو ةطورلا يف هركذ رركم

 ىلأ نع ثيدحلا ىور ىدايزلا دمهم نب بويأ نب دوادنب لعنب(١) شم نبأ
 لالب نب دماح ىبأو رافصلا هللا ديبع ىبأو ىذابا دمحم ارهاط ىببأ و ناطقلا ركب
 ىقييبلا ركب وبأو هللا ديعوبأ « احلاو كيلع نب مساقلا وبأ هنع ىور مهريغو

 رهاطوبأ وه لاقف م احلا هيلع ىتثأو هلق ماجا يفوت مهريغو فلخ نب دمحاو

 عامس ًادقباو ةئايالثو ةرشع عبس ةئس دلو ىطورشلا بيدالا هيقثلا ىدايزلا

 دعب فوتو نيرشعو ناع ةنس هقفلا أدتباو ةئاملْثو نب رشعو سخخ ةنس ثيدحلا

 بئارغنمو مهلاعدبو مهب كرعتب نيذلا دابعنا نايعا نم هوبأ ناكو ةثايعبرأ ةنس

 لاقو مامالا نذاب مالسالا راد ف تاوملا ءايحا مزال زوجي لاق هلا رهاط ىبأ

 م قانثالاب هنذا ريغب زوجي ال اك زوجيالروبجلا

 ىف رركت هنع هللا صر 4(ىرابع مد هنع هللا يمر ىبادصلا4 ىراصنالا ةحملط وبال

 يان دي ديز نب ورمع نب ىازلاب مازح نب دوسالا نب لبس نب ديز همسأبذبماو

 ًادحأو اردبو ةبقعلا دبش ىندلا ىراصنالا راجنلا نب كلام نبورمع نب ىدع

 ىورمبنع نأ ىضر ءابقتلادحأ وهو ع هللا لوسر عم اهلك دهاشملو قدنخلاو

 نيثبدح ىلعابنم لسمو ىراخمبلاقذتا اثيدح نوعستو نانثا هس هللا لوسسر نع هل

 نبا مينم ةباحصلا نم ةعاج هنع يور رخآب مس و تيدحب ىراخبلا درفنأو

 نمثالثو نيتنث ةنس ةنبدملا فوت نيعباتلا نم تاعاجو نورخآو سنأو سابع

 "ه1 لاق انك هل ا نأ هو ربو الي عل 5 ا!
 7 17| ||| يون ع 5

 دفا نورك 7 015 0 هي!
 لاق ملا ظخال اجرووا لا نورا

 ةمحعم نيش م ةروسكم مي مث ةئك اس ءاح مدعي ملا مافي وره (1)



 هدم ىأ| مجح ىذلا ةبيطوإ 11 هارص ام ىذلاةيطوبأ 14

 ةعرز يأ نع انيورو ايزاغ رحبلا ىف ليقو ماشلاب فوت ىثمدلا ةعرز وبا لاقو

 موملا درست ةثين نيعبرأ ع نا لوسسر دع ةحلط وأ شاعلاق ىقثمدلا

000 
 كازو أ أله

 نيثالثو نيتلث ةنس تناك اهلا هتاقو ىف روهجلا نع هانمدق امل فلام لوقلا اذعو
 دعب ةئس نيعبرأ موصلا درسي ناك فيكف نافع نب ناي هيلع لصو اول عبرأ و ا

 ناك لاق سنأن رع دابجلا باتك ىف ىراخبلا حيحص ىف انيورو ع تف نأ لوسر

 هلا لؤسر ضبق الفوزغلا لجأ نم نم يل هللا لوسر دبع ىلع موصي ال ةحلط وأ

 نع ىلصوملا ىلعي يأ دنسم ىف انيورو ىحضأ وأ رطف موي الا ارطفم هرأ مل ٌكع

 « ةثام نم ريخ شيأ ىف ةحلط د توصلو## هللا لوسر ناك لاق سنأ

 قو ةيعطالا ىف رصتخماقروكذم يع ىنلامجح ىذلا (ةييطوبأ) عاد

 ءاطلا حتتفي وه ةرابطلا باتك لوأ ىف طيسولا فو برافالا ةقئث رخآ ىف بذبلا

 « ةضايب ىنبل ادبع ناكو رانيد ليقو ةرسسيم ليقو مقا ةيسأ ةلميلا

 هوجولا باحصا مهتم أوانباحصا ىمدقتم نم (ةماس نب بيطلاوبأ) 0

 نب لضنلا نب دمم بيطلاوبا مامالا وه ةضورلاو طيسولاو بذهملا فرركت

 هدج يلا بسن ةحلع نب بيطلا ىلا رهتشاو ىدادغبلا مصاع نب ةماس

 هنأ لاشو لاك مسيوم دقتمو ءابقفلا رابكك نم ن ناك ىدادقبلا بيطخلا لاق

 ةنم مرحلا ىف فوتو ةدع ايتك فئصو لاق جيرس نب سابلا ىلإ ليع سرد

 اذه بيطلا وبا ناك هللاهمحر حالصلا نب ورمع وبا خيشلا لاق ةناماثو نام

 بلاط وباوه بيطخلا هاكح ام ىلع هوب اف بدالاو لضفلا ف بسلا فورعم

 هريغو بدالاق ي:كلانم هريغو ةييم واش اديس هل بحاص يطع نب ها ىدالا 3 ه كلل ِهائأأ ءامض تانك يم ةيملس اذعلا

 نمودع يلع رثكا دقو باعت خيشو أ رغلا بحأص مصاع نإ ا ةهدحو

 ام هئ! ةيملس ءي اعأإ ىف ا
 رس 4 ل محي ىلا ءا لع < لاق ةملس نب بيطأا أبت ارغ

 هاكحابموجو ذقتعأ نأو ةالمهلا كرات رقكإز لاك نأ

 لاق هنأ أبنمو بذهملا حرش.ىلأ هتلقنو فالخلا ف هقيلعت ىقاحمأوبأ خيشلا ةنع

 روبجلا لاقديو هحصبهذملاو ىصلاك حصر جوزتفجوزتينا هيفسال ىف ولا نذأ اذإ



 فذ ىربطلا بيطلايفأ مامالا ةمجرت

 راشتساف ىدابال رضاحلا مي مرح مضوم يف باجال ماعطب ىودب مدق اذ ا ابنمو

 نابجو- هيف جي ردتلا ىلع هميونمراخدا ىلا هدشري لبق هعيب ف ايرضح ىردبلا

 صقحوب أ لاقو ةحيصتلا ءادال هداشرنأ يم ىزورملا قدمأ وبأو ةملم نبا لاق

 نبل ابعرض ىف ةاش ميب زوج هنأ اهنمو سائلا ىلع ةدءو: هدشربال لولا نبأ

 « هتالطب تاحصالا رثاس هيلغ ىذلا حيحصلاو نبل ابع رمح يف ةاشب

 بتكلا فدك ةرركت بذهملا بحاص خيش ىضاقلا ( ىربطلا بيطلاوب | ؟

 نب رهاط بيطلا وبا ىضاقلا هقفلا مولع ف عرابلا مامالا ودو ةئالثلإ

 وبأ حييشلا لاق ىدادفبلا مل ناتم ربط نم ىربطاارهاط نب هللا دبع

 ةنس كونو ةثامأثو نيعبرأو نا ةنس دلو انذاتماو انخ يشوه قدسأ

 ءابقفلا مم ىتني همهف ريغت الو هلقع لتخيا نينلسو ةثام نب وهو ةثاعب رأو نيس

 هقثت تام نأ يلا ةفالخلا رادب يك أولا رضحبو دبشيو ىغقيو مهيلع كردتسيو

 ىفاقااىلعو ىليعامسالا دعس ىنأ ىلع أرقو صاقلا نا بحاص ىلع ىلأ ىلع لمأب

 بحاص ىمجرساملانسحلا ابأ كردأو روباسين ىلا لحنرا مث جك نب مساقلا وأ

 قلعو دادغب يلا .لخمرا مث , هيلع هققنو نيل عبرأ هيحصق ىزورملا قادسا ىبأ

 سلجم رضح وو ؟راالاببحاص يمزراوخلا ءاقلاو ةدحوملا ءابلاب ىفابلا دمحم يفأ ع

 دوجأو اقيقح دشأواداوتجا ل مك أ تيأر نءيف رأ لو ىنبارثسالا دءاح ىنأ خيشلا

 لدجلاو فال+لاو لوصالاو يهذلا يف فنصو ىنزملا رصتخم م رش هنم ارظن

 هباحصأ تسردو ةلس ةرشع مغب هسلوم تءزالو اهلثم دح ال سيل ةريثك ابتك

 سب ردت ةهدجسم ف ساجأ نأ ىناأسو هتقلح ف ىينرو هنذاب نيئم هدجسم يف

 ءاضراو هنع ىضرو هءاّزج ىنع هل نسحأ ةثاعب راو نيثالث ةنس ف كلذ تاعنف

 هللادبعن رهاطوه ىدادغبلا ببطخلالاقوههتاقيط ىف قحسا ىبا خيشلا مالك اذه

 ىنيرطغلا دهحأابأ ناجرجت ممس صفاشلاه يقم ىربطلا بيطلا وبأ ورمت نب رهاط نبأ
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 لوب اب ويش نماضيأ مهو هققلا سرد هيلعو ىسجرساملا نس ايأ روب اسونب و



 ىريطلا بيطلا يأ مامالا ةمجرت فنيل

 ايرك زنب افاعملاو ىنطقرادلانسحلا اأو ورمعنب رذعج نب ىموم عمسف دادغب مدقو

 ركلااعب رب ءاضقلا يلومث ىقأو اهب سردودادغب نطوتدأو ملاحق ىربرحلاو

 بطلا لاق هتافو نيح ىل ءاضقلا ىلع لزب مف ىرميصأل هللادبع ىبأ ةافو دعب

 نا ةنس لم" تدلو لوآي هتعمسو ةدع نيئس هقفلأ هنع تقةلعو هيلا تفلتخاو

 هنم عامسلاو ىلبعاممالا ركب ىبأ ءاقثث ناجرج ىلا تجرخو ةئامئالثو نيعبرأو

 هنئبا ىيقل دغلا نم تئج املف ماجا لوخدب تافتشاو سيخلا موي دلبلا تلخدف

 دغلا نم تمل هنم ممسل ادغ ءىجتف هب ناك ضرأ ءاود برش لاقف دعس وبأ

 هب لي ملو ةنس ةرششع عبرا هلو هفذتلاب ادتباو.ليكاب فوت دق وه اداف ثبسلا موي

 نم هقفأ ميس ربطلا بيطلا وبأ ءافلاب قابلادموبأ لاقو «تامىتح ادحاو اموي

 وبأ ناكو بيطخلا لاق ىفابلا نمهقفأ ب يطلا وبأ ىب ارفسالا لاقو ىنيارفسالا دماح ىلأ

 ردصلا ماس همولعيف انثدع هعورفو هقفلا لوصاب افراع اعرو انيد اقداصةقث بيطلا

 موي قو: ءابقثلا ةقيرط ىلع رعشلا لوقي ناسالا ديج بهذملا حيحص قلخلا نسح

 ىف دفلا نم نفدو ةثاععب رأو نيس ةنس لوالا عيبد ربش نم نيقب رشعل ثبساا

 بئارغ نمو تلق « روصنللا عماج ىف هيلع ةالصلا ترضحو برح باب ةريقم

 روبج هلاقىذلا حيحصلاو هوضولا ضن ىللا جاور يأ هلوق بيلا , ىبأ ىذاقلا

 وبأ متيشلا بحاص هنع هاكح امابزمو طقف لسغلا بجوي لب هضقني ال انيادصأ

 حصايهبم ادحاو عايفةرجص ناميص تقرف ول هنأ هقيلعت ىف بذبملابحاص قاحسأ

 لاق هنأ اهتمو هئالطب انباصصأ روبج هب و ىذلا عبمصلا و رررضلا مدعل عيبلا

 ها را ثلا اا اا ىئاشأل ص ويصدللا معدمصأاو ايالس ِ هثالم ث 3 لا يد برحلا راد ىف رفاكلا ىلص اذا

 - ناثداهشلا هنم عمسلا نأ الا 5 تسيإ اهنا باسسمال روبمحو

 فت رك 5 ريعلا ف :

 هللا ىضر صاعلا ىلا نب ةماما دلاو ىلاحصلا(عيبرلا نب صاعلا وبأ) ا“



 بأ وه ريالا ىلع نما ىفو هنعل حصينم باب لوا ىف بذبلا ىف روك ذم امهع

 يشب رثلايهق نب فانم دبع دبع نب سمش دبع نب ىرعلا دبع نب عيبرلا نب صاعلا

 دايو تنب : لاه همأو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثفب باي جوز ريشمعلا
 د 07 0 07- تل 7 اه سل ن2 حم

 هم 0
 لاقو هريغوربلا دبع | هلاق اك مموبال ابنع هللا ضر نينمؤملا مأ ةعدخ تخأ

 ليقف صاملا ىلا مسأ ىف اوفلتخاو دايوخ تنب دنههمأ مسأ يعن وبأو هدنم نبا

 لوق وهو ريثالا نبا لاق ربشأ لوالاو مه ليقو مشمم ليقو طيقأ همسأ

 هّللاىلصهللا لوسرل ةمارك ءادف الب هيلع ن نفت ردب موب صاعلا وبأ رسأو نيرثك الأ

 للص ىلا هيلغد روهمالسا نسحو ةكم حتف لييق لسأ م بليز بدس سو هيلع

 هدسنع بديز تيفونتو لوالا حاكنلاب ليقو ديدج حاكنب بنيز ملسو هيلع هل

 هيلع هللا يلم هلا لوسر يلأ بيز درو ةرجفلا نم ةرشع ىتنث ةنس وه ىفوتو

 هةئم اهبلط نيح ليلقب ردب دعب لسو

 هذه نم هريغ ىف هل كذ الوةضورلا ىف رركت : «ىدابعلا مصاع وبأ) 81/5

 دحأ وهو هيبأ دج دج داع ىلا بوسنم ءابلا ديدشتو نيعلا حتفب وه بتكلا
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 ىضاقلا وه باسنالا ىف يناعمسلا كوع وبأ لاق ةوجو م بادصأ نراك أ ءابقث

 اماما ناك ىورطلا ىداسلا دايع نب هَ | ديع نس دهم نب دجأ نب دمحم مم داع وبأ ُ

 روباسللاو ىذز 9 روصنم ىفأ ىضاقلا 9 35 رع هقفت رظنلا قيقد أرظانم أبيقف

 ىف ابنك فنصو ثدحو ريثكلا ثيدحلا عمسو ىاطسيلا رمع ىلأ ىضاقلا ىلع

 ىذاقلا ىلع درلا ىفاباثتكو ءاململا بهذم ىلا ىداملاو طوسبملا باتكك هقفلا

 نيسخو ناع ةنسلاوشىف ىفوتو ةثاماثونيعبسو سه ةئس داو اهريغو ىناعمسلا

 باتك مداع ىنأ تافاصع ٠ 0 داعم _.تأأ مالك هاا م دكا 4 هوجو ةنايعب راو
 نم 0 تس أ رح 1 4

 باتكوأ ةمعطالا باتكو تاداب زلا ت تادايز باتكو تادايزلا باتكو ح ىشلا

 *(١)مصاع يف ينأ بنارُغ رغ نمو . ىوتف ل هلو ءابقعلا تاقيط باتكو هايملا ماكحأ

 و

 أبل رضاح عيب يف رصتخلا ىف روك دع 4ليبنلا معاع وب 6 4 اح عم همشاأ 1 دك تع 4 اناا عار ناد طن

 لوصالا رئاس يف ضايب انه (1)

 ١ دض 5 أع 0 5-6
 انور عيل
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 (ممامسألا بيذهت ١ جا ؟؟م)



 ءامس الا بيده 6

 نب ورع نب دوسالا نب عيفر نب مفاز نب ملسم نب كاحضلا نب داخم نب كاحضلا

 عمس نيعباتلا ىعبات نم وعو لوبالا ىرمدبلا ىف زابيشلا نابيش نم ةبلمث نب نالأو

 نمحرلادعو ليان نب نعأو نالجمت نب دممو ديبع ىنأ نب ديزبو نوع نب ن هللا دبغ

 نب ديعسو ىعازوالاو دأور يبأ نب زيزملا دعو بيؤذ ىأ نئأو ناددو نإ

 نب زيزعلا دبعو .ناطقلا نآرمعو ديزب نب روو حيرش نب ةويحو نمحرلا دبع

 ناملسو مزاح نب ربرجو ةبورع ىنأ نب ديعسو ىروثلاو سنأ نب كلامو جيرج

 ورم نب ىثللاو تباث نب ةرزعو ادحاو اديدح قدامصلا ردعج نم عمسو ىمبتلا

 وبأو لبنح نب دمحاو هخويش نه وهو مزاح نب ريرج هنع ىور مهربغ قئالخو
 ناسغوب أ وراشب نب ديمو ىتثلا نب دمصحمو ع نب ورمعو ىييدملا نب ىلعو ةمثيخ

 نب ديعو ىعيصالاو ىناول حلا ىلع نب نسحلاو ةبيش نأ تركي وبأدا ىعمسلا

 3 راحو هم ريف ١ وهو 4موج مجددحا ءاحإ مصل يبرأ 3 راشنلاو هئم ريك أ هو ةيحملا ءاطلا ضن ين اطا د

 هظفحو هتلالجو هقيلوت ىلع اوقثثاو نورخآو دوادوبأو هنع داو نع كورو

 هللادبع نب ليلخلالاقو هلثمتيأرام هللاو ليبنلا مصاع وبأ انثدح ةبيش نب رمع لاق

 لاقو اناقئاو ةنابدو اعروو املعو ادهز هيلع قفتم ليبنلا مصاع وبأ ىتوزقلا

 ادحأ تبتغا ام مارح ةبيغلا نأ تلقع ذنم لوقي مصاع ابأ تعمس ىراخبلا

 نيتئامو ةرشع ىتنما ةنس ةجحلا ىذ ىف ةرصبلاب يفوت اهيقف ةقث ناك دعس نبا لاقو

 ببس ىف اوفلتخاو ةرشع ثالث ةنس ىو: ليقو ربشأو ةلس نيمست نأ وهو

 وبأ ءاج نوجرقتي سانلا ج رخغ ةرصصبلا ىلا ليفلا مدق هنال ليقف ليبنلاب هبيقلت

 سانلا مم جرخت مل كقام جبرج نبا لاقف معلا هنم ديفتسيل جبرج نبا يلا مصاع

 هباحصأثدحيالن افلح ةيمشن ال ليو ليبث تنأ لاقف اضوع كنمدجأ هل لاقف
 اأ أ .
 ىلاعت هلأ هحوأ رح راطعلا ىمالغو ثدح لاقذ هديصت) مداع بأ

 سلي ناكفت ةلزيقو 5 بقلق ليبت مداع وبأ لاقو تكد هيج اة كنيك ني ةراغك

 « كاذ ريغ ليقو ليبنلا ءاج جيرج نبا لاق لبقأ اذاف ةرخافلا بايثلا



 5 جب رس نبأ مامالا ىضاقلا ةهجرت

 ةيلاعلا وبأ وه: ةمعطالا باب رخآ ىف بذهملا ىف روك ذم 4 ةيلاعلا بأ )61/1
 نارهم نب ءانلا حتفو ءارلا مضب عيفد هسأو تحن نم ةانثاا ءايلابو ةلمهملا نيعلاب

 ىنب نم ىح عوبرب نب حاير ىنب نم ةأرمأ ىلوم ءارلأ رسكب ىحايرلأ ىرصبلا
 لسأو ةيلهاجلا كرد نيمر ضل نم نلارابك نموهو يبا مهتفتعأهتيمأنالو» مسأو مي
 فاخ ىلصو قيدصلا ركب ىلأ ىلع لخدونيتئسب ملسو هيلع هللاىلمشالوسوةافو دعب

 بويا ىلاو بعك نب ىناو دوهبم نباو ىلع نع ىورو اهنع هللا ىؤر ربع

 دله ىفأ ْن دوأدو لوحالا مصاعو ةداتقهنعىورةزربلاوسابعنباو يسومفأَو

 ثنب ةصفحو لاله نب ديمحو ىنانبلا تباثو مساو نب دميو سنأ نب عيبرلاو

 لاق ةدث وه نورخآو 3 اح وباو ةعرز وباو نيدم نب يح لاق نورخلأو نيريس
 ركبوبا لاقو سو ىراخبلا هل يور هقيثو: ىلع ممم ةقث وه ىربطلا مساقلا وبأ
 نم نارقلاب رعأ ةباحصلا دعب دحأ | سي ىراقاا ةعب رش هباتك 5 يف دواد , ىلأ نبا

 « ىروثلا نايفس مم ىدسلا مث ريبج نب ديعس هذعإو ةيلاعلا ينأ

 وهو بتكلاهذه ىف رركن روبشملا مامالا جب رس نبا سابعلا وبال ا/1/

 مامالا ىفاقلا وهو ىناشلا اوبحص نيذلا دعب مهدحوأ لب انباحصأ 0 دحأ

 رشن ىذأأ وهو انباحصأ ماما ىداذغيلا جنم رس نإ رمش نإ ذه ! سابعلاو

 ىلزملا لع ىل طامعالا هقفاو ضطامنالا مساقلا ىبا ىلع هقثت هطسو ىعئاشلا بهذم

 هتقو ىف ىعفاشلا باحصأ مامأ وه ىدادغبلا بيطخلا لاق ىعفاشلا ىلع ينزملاو

 نيفل محلا ىلع درلا ىف اينك فنصوع ورغلا ىف لئاسملا لمعو هصخلو بهذملا ح رش
 دمع نب نسحلا نعزاريشب ائيش ثدحو رهاظاا لهأو ىأرلا باحصأ نه
 هللا دبع نب سايعو باكسأ ْن نسحلا نب ىلعو راطعلا ديعس نب دمعو ىلارفعزلا

 ينآتسجسلا دوادوباوقيقدلا كاللادبع نب سابعو ىرودلادهم نب سايعو ينقرتلا
 نب دمجأ نب دهم ىنيرطغلا دمسأ وبأو ىلاربطلا دمحأ نب ناملس هنع ىور موحنو

 ظفاحلا ىدع نب هللا دبع انثدح ىييلاما ديعس وبأ انأبنأ بيلطعخلا لاق فيرطغلا



 جي رس نبأ ىضاقلا ةمج رن كدت

 تيأر لوقي جرس نب سابعلا ابأ تعمس لوقي ناريخ نب ىلع ابأ تعمس لاق

 ىلإ ىل ربعف هنم ىرجحو ىتيجو ىماكأ تالف رمأ اتيربك انرطم انأاك مانملا ىف

 رعش هسفنل جيرس نيإإودشنأ رمحالا تيربكلا زمك ازيزع الع قزرأ
 ريثكح بالكلا نأ هبواجأ « هوت تلم ىوع باك امكولو

 ريصب بالكلاب ينال لسلق * ىوع وأحاص نيىالايمنكلو
 ىنارفعزلا دهم نب نسحلا جيرس نبا عيس ىتطق رادلا نسحلا وبأ لاقو

 هنبأ مم رضحي ناكو هرظانو ىرهاظلا دواد سااجو ىدامرلا روصنم نب دمحأو

 هقنلا ف تافنصم هلو هيلع رهظتسيو هرظانيف رظنلل ةفاصرلا مماج ىف دواد نب دهم

 نابا نب ىسيع ىلع در هلو نيماك_لاو نيفل الا ىلع در هلو ىسفاشلا بهذم ىلع

 ءاظع نم جييرس نبأ ناك هناقبط ف قحسا وبا خسيشلا لاقو هقفلا يف يقارعلا
 لاق زاريشب ءاضقلا يلوو لاق ببشالا زابلا /! يب لاقي ناكو نيداسملا ةكأو نييعفاشلا هل لاق ناك 1 11

 انخيش تعمسو لاق ىلزملا ىلع ىتح ىعفاشلا باسصأ مسيمج ىلع لضفي ناكو

 لمتشي جي رس نب سايعلا ىأ بتك تسرهف نا لوقي ىضرفلا ىجريشاانسحلا ابأ

 بتك ىلع عرفو نيئلاخلا درو ىعفاشلا بهذم ةرصنب ماقو فنصم ةثاعبرا ع

 ىف سايعلا ىنأ مم ىرجت نحت لوقي دماح وبا خيشلا ناكو لاق نسحلا نب دم

 نيانع هذخأو ىلطامنالا مساقلا ىلأ نع معلا ذخأو لاق قئاقدلا نود هقفلا رعاوظ

 وبا خبشلا لاقو قافالا رثك أ ىف ىعفاشلا هتف رشنتا هنعو مالسالا ءاهقف جيرس

 فرع ىتم جرس لاق لوالا دبشتلا ف سولجلا ةفص ةلثسم يف هقيلعت ىف دماح

 كلذ ريغ هيتك ىف دجو ىتف هب لمع هيتك قدرك ذو ءىث ىعفاشلا لوصأ نم

 سل دادقبب سابعلا وبأ قوت.هل رخآ الوق دعب الثل هرهاظ ىلع لزعي ملو لوي
 اعبس غلب هنأ ىغلب بيطخلا لاق ةئاعالثو تس ةنس ىلوالا يدامج نم نبقي

 « بااغ نأ ةقوسإ ةرجح نفدو ربشأ ةتسو ةنس نيسق-و

 باحصأ انباحصأ نم ةددشم ةلمبمداصب (صاقلا ن ساسلا وبا) "1/4



 لذو ءاهس اللا بي فهم“

 هيمسيال طيسولا ىف نكل ةضورلاو طيسوللو.بذبلل ىف رركت نيمدقتملا هوجولا

 فصولا اذهىقاعمسلا لاق صيخلتلا بحاصب هفرعي لب سابعلا ينأب الو صاقلا نباب
 ىنأ نندمجأ ضايغلا وبأ مامالا وه لاَ صصقااو ظءاولا ىطاعتب نأ وه صاقلاب

 َُض هقفت 5 روبل فيئاصتلا هل هرصع ماما ىعفاشلا هيققلا ىرهطلا صاقلا دمحأ

 لعصقت ميدل دالب لخد هئال صاقلا هيبال ليق امتاو لاق جي رس نب سابعلا ىلأ
 صقيوه انيف ايزاغ مورلا دالب لخدو ةازغلا ىلا مداقو دابحلا ف مهيغرو ىعاثلا

 انياصصأةميأ راك نمسايعلا ابأ نأ ( رعاو) هنع هللا ىفر تاف ةيشغو دجو هقحل

 هدعبالو هلبق فنصيإت صيخلتا اهسفنأ نموةسيفن ةريثك تافئصم هلو نيمدقالا

 مولا هلل ه4بع ؤيأ هحرشف هحرشب باحصالا ىب دعا دقو هبرمل_سأ ىف هلثم

 فيطل باتك حاتنملا هتافنصم نمو نو رْخآر و ىجنسلا ىلع وبأ هبحاص مث لافقلا

 ناك قحسا وبأ خيشلا لاق ةلبقلا باتك و تيقاوما باتكو ىناقلا بدأ باتكو

 نئالا هللا دبعوبا هيف لثتو لاق ةريثكلا تانئصملا هل انباحصأ ةمعأ نم صاقلا نا

 : رعاشلا لوقب

 مقع لب ءاسنا نا « هيبش ندلي نلف ءانلا م

 نيئالثو سمحة نس سوسرطب قوت هقفلا ىنعي ناتس ربط لهأ ذخأ هنعو لاف

 )١(« صاقلا نبا يل نار رغ نمو هللا

 يف ىكيسلا نبا هرك ذام كلن لقنتلو لوصالا عبمج ىف ضاي اذكه )١(

 !ادداش مجراذا اه امن ءاضقلا بدأ ىق لاق ٠ بئارغلا نع صاقلا نبإ ! نع تاقيطلا

 اثيثالوقي لو انتكس وأ وأ عرفلا دوبش اندهشأ امالاقو امهسدابش ىلع دوبشملا لصالا

 باب يفاضيا هيف لاقو . اجعرخم هتلق لاقو ع رغلا دورش ىلع الو !-,يلع نامضال هنا

 مل ركنم وهو دئرأ هنأ لجر ىلع ىعدا ول لاق سفاشلا نأ نيدلا هيف بجي الام

 .ىرب هنأو هللا لوسر ادم نإو هللاالإ هلإال نأ دهشأ هل تلقو لاحلا نع فشك |



 هنعلا ىضر ىطانحلا هللا دبع ىلا ةمجرت 5

 ةطورلا ىف رركت هرجولاباحصأ انباحصأ نم (ىطانحلا هللا دبع وبأا) 5

 قئئاو ةددشم نون مت ةحوتفم ةلمرم ءاب وهو بتكلا هذه يفاب ىف هل رك ذ الو

 مهل سنأال نم نم ضعب تيأر دقو هتك ذ 5 نونلاو ةلمهملا ءاحلاب هنأ ىلع ءامأعلا

 دعسوبأ مامآلا لاقمهطلغ ةدص اًفيعض أومهوأ اهرو هيف طلغيو هفحسي نفلا اذهب

 ىبأ ماو لاق ةطنحلا عيبي ناك هدادجأ ضعب لعل باسنالا هباتك ىف ىفاعمسلا

 ىللانلاب ف رعيو لاق ناتس ربط نم ىريطلا نسملا نم دهم نب نيسحلا اذه هللا دبع

 ليعاممالا ميهاربا ندا ركب ىأو ىدع نب هللا دبع نع اهيثدحو دادؤب مدق

 بيطلاوب | يذاقلاو ينايورلا يعش نب دا نيد روصتم وبأ هتعئور هوو

 «ةمهملا ةدرغلا لئاسلاو دئاوفلا ةريثك ةديفن تافنصم هلو تلق اهريغو ىربطلا

 3 )00 هبئارغ نمو

 ثو روملافبجت اهناةراجتلا ةاكز ىف حاتفملايف لاقو . مالسالا فلاخ نبد لك نم

 ناك اذا الإ بوهوملا ينالواةلطم ثوروملا ىف هب لاق نم فرعيالو . برهوم او

 ةلأسم ىف صاقلا نبا لاقو : باوثلا ىضتقت انلقو اقلطم ناك وأ باوثلا طرش

 ةداهشلا لعةدابشلاىف لاقو .فيطع هنأ هّللاب فل ني هنأ ف وذقلا تفياع فذاقإ له

 باتك ىف رك ذ هصوصخب دهاشلا» اعدتسإ نم دبالوأ ءاعدتسالا قلطم ابيف ىنكي له

 أبيف فلتخأ ةفين ايأو ىعفاشلا نأ ةدابشلا ّس ةدابشلار , ذباب ف ءايضقلا بدأ

 منأو ادهاش ىعدتسي هاعمس نم ةدابش لعادبشبي نأ امه زوج ىعقاشلا لاقت

 لصالا نم رصتخم ةرينملا ةعابطلا ةرادإ ها اجي رم هتلق لاق امبعدتس

 نمو.هئاقبط ىف ىكبسلا نبا لاق انيديأ نيب ىلا خسنلا لصأ اذكه )١(

 ةضفلاو بهذلا لج زوبتال هنأ هيواتف 3 ىف تيأر ىطماتحلا نع يئارغلاو لئا.لأ

 كوذلعدلاولا مامالا خيشلا تفقوأو ميحرلا نمحرلا للا مس هيلع بتك دش ىف

 قم كأ فا قار نادي ضل اخف ف لس هنو. ةرق أو



 قلن نةلاشا دبع ىلأ ةمحرت

 بذبملا ىف هرك ذ رركت انباحصأ ةمئأ س (نتملا للادبعوبا ) 78٠
 ج ورخلاةين يف ةالصلا ةفصىف بذبملا ىف هرك ذو طيسولا ىف هل رك ذالو ةضورلاو

 ءاحلا حتنب ندنلا وهو ائالث هلبققااط تناف يقالط كياع مقو اذا ةلئسم ىفو اهنم

 ميهأربأ نب نسحلا نب دمع هللا دبع وبا وهو نون مث قوف ةانثلا ءانلاو ةمجعملا

 جدز ىأ ليعامسالا ركب ىنأ مامالا نمخ نيا هيققلا ىذايأ رتسالا مث ىسرافلا

 نتخلاهّللا دبع وب ناكو ىليعابسالا ركي ينأ مخ لاقبو اقاطم نيخلا هل لاقبف هتنبا

 بدالا قو نآرقلا تاعموتآا رقلا لع ىف امدقم هرصع ىف انباحصأ ةئأ دحأ اذه

 حرش هفنصو ثيدحلا مسسو لدجلاو رظنلا لع ىف ازربم ناكو بهذللا فو

 ةءاجدب ج جر باسل الا ىف ,وناعمسلا لاق بهذملا ىف ةروبشم هوجو هلو صيخلنلا

 رضنلا وبأولضفلارشب وبأ دالوأ ةءبرأ هلو ةنايدو عرو هل ناكو لاق ءابقثلا نم

 ىلا ةلحر هل تناكولاق عساولا دبع نسحلا وبأو نمحرلا ديعورم وبأو هللا ديبع

 ىذابارتسالا ىدعني دمع نب كاللادبع ميعن | اأءدلب ؛م.سنابيصاو قأرعلاو ناسأ رخ

 طلا أ ئ , نااس ما الا وبأ نابيصايو

 روباستبو دحإ نب جلعدو ىعئاشلا 5-5 دوع نب دو 11 بأ دادغبو ىضاقلا

 لاسقلا دا نب دمع دجا ابأو ىرع

 5 3 5 8 5 ل 5 1 ع5
 ىدوسأا هفسون نب ةزهج هنع ىور موةقبطو مد 13 باوقدل نب دمحم صسايعلا بأ

 سن ةدس ةفرع مويفوت نا ىلا ةثاملثو نيعبسو ميس ةنس نع ثيدحلا ىلع ناكو

 « ةئسزوعبسو سمح هلو قوت ىناه.سلا ريغ لاق.هئامالثو نيناعو

 6 م 3 .- ل اي 0 4-5 7 انايإ - 6 9
0 
 9 م

 53 3 2 ©. ام 3 3 5 اهم 3 6 8
 000000 لثس هنأو 8 رخآلا ( يف ة.| دقة اق قرأ ملا تال تراذلا قة
 نحر نت رع مبا امال ف ع هل نزال ىف
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 مأ ملا نأو هناق لع صاصقالو ووعصت صال لاقفةثي وصوحصت له هضرم يف هتوم ققح

 ةرادإ ىبتنا ربظالوالاولبلةبابليقوا ليلقي ةئايغب رالا دعب ريظيامف ىطانحلاةافوولاق



 ىرييزلا هللا دبعيأ "همجرت 5”

 ركن نييدقتلا هوجولا باحصأ انباحصأ نم ريبزلا هللا دبع وبا ١

 : اضيأ رك ذو ضيم ا باب ؛ ىف طيسولا ىف هرك ذو ةضورلاو بذبملا ىف هركذ

 وكلا بحاص وهو نيتلقااةلثسم ىف هايملا باب
 ماوعلا نب رييزلا ن رذنلا نب مماع نب هللا دبع نب نايلص نب دمحأ ن ن  رييزلا
 قاحسإ وبأ خيشلا هركذ اذكه مينع هللا ىضر ةنجلاب مل عوطقللا ةرشعلا دحأ

 نأ روبجلاو بانأالا ىف ىنامسلاو دادعب خيرات ىف بيطخلا لاقو هتاقبط ىف

 هللادبع وب |ناكناماس نب دجأ همسإ نأ ىعوطملا ىلع ْن رمع رك ذو رييزلا ةمسإ

 اناع بدأالاب افراع يهذلا اظفاح هنامز ىف ةرصبلا لمأ مامإ اذه ىريزلا

 هبيترتو هيبنتلا وحم رصتخم بهذما ىفقاكلا اهمم ةريثك ابنك فنص باسنالاب
 ةروعلا رتس باتكو ةيئلا باتك فنص قاحسإ وبأ خيشلا لاق ببرغ بيجع

 باتكو معتلا ةطاير باتكو ةراختسالاو ةراشتسالا باتكو ةيادملا باتكو

 ةكز باب رمخأ ىف ىواحلا بحاص لاقو ةئامالثو نيرشع لبق تام ةرامالا

 ةراجالل ىلاذختا اذإءرصعفانباحمأ خش وهو ىرييزلا هللا دبع وبا لاق ىلا
 ذختماابملا لحلا فنيل وة ىلعهنأب هذاا فروبشملاو ًادحاو الوق ةاكزلا هيف تبجو
 .4 رب ألخ سلوا ك1 ها 11 م هيلإ أه ىلا
 «قاعمسلا لاف تاعايس ة نع قو رو تاعايس نم تيدا عمس . يي 2 هن 21و لاهم مم زل

 هللا دبعوبأ وه كانهم رك ذى عذلأ ل ىف

 ىل لاق ول رارقالا ىف هلوق ىرييزلا بئارغ نمو تلف اريرض ناكو ةفث ناكو

 نكي مل ءاهالب نز وأ ذخ لاق ولو ارارقأ ناك هنزوأ هذخ لاق فاا كيلع

 « ارارقا اسيل اهنأ رووجلاهيلع ىذلا حيحصلاو ارارقأ

 !ىفروكّذم هوجولا باحصا ائباحصأ نم 4ناطقلا هللادبعوبأ ١ خا

 مال بصقغلا رخآ ىف

 . قالا بانك
 1 6 الإ بابلا لوأ ىف
 نم ىناعا ب راح

 لوصالا يف ضايب انه )١(



 ؟ةأ/ مساقلا كييع ىبأ ةوحرت

 هيبنتلاو بذبلا ىف روكذملا مامالا ىدادغبلا مالس نب مساقلا ديبع وبأ 5

 ذخأ نميف دودعم وهو تارافكلا باتك رخآىةطورلايفوةابملا لبح ريسفت ىف

 ثيدحلاوت أ !رةلاوريسفتلاابنم ةريثك مولع فاعرأب امأمأ نكو ىعفاشأل نع هقفلا

 ايمورادبع مالس هوبأ ناك ىدادغ لا بيلخلا لاق خيراتلاو وحنلاو :ةااو هقفلاو

 اكيرشو ردعج وأ ليعامما ديبع وبا عمسو 7 لهأ للم لجر

 نوراه نب ديزيو ةنيبع نب نايفسو ايثهو ةيلع نب ليعامسأو سابع نب ليعابعاو

 نب ناورمو ىدبم نب نمحرثا دبعو ةيواعم ايأو دمج نب جاجحو ناطقلا يحنو

 نباو ىنااصلا قحسا نب دم هنع يور نيرتخأو سابع نب ركب ايأو ةيواعم

 ماقأ نورخآو ىوغبلا زيزعلا دبع نب ىلعو ةماسأ بأ نب ثراحلاو ايندلا ىبأ

 لاق اهب تام ىنح ةكم نكس مت ةنس ةرشع ىلا سوسرط ءاضق ىلو مث دادغي

 نيثدحلا دادخ ءاملع نم ديبع وبأ ناك ىسرافلا هيوتسرد نب رفمج نب هللا دبع

 ممجو نارقلا ءاملعو بيرغلاو ةغللا ةادأ نمو نييفوكلا بهذم ىلع نيبوحنلا

 بهذمو نددو لضف أذ ناكو رثكأ أو نف لك ف ب بتكلا فنصو معلا ن || نم افونص

 نيب رصيلا نم * مريغو ىعمصالاو ةديبع ىنأو ىراصنالا ديز يفأ ن نعىور

 يئانكلاو يناييشلا ورم فاو ىومالاو ىالكلا دا دايز ىفأو فارع الا لا ناو

 نير عو ةعضب ةفنصملا هبتك نم ساناا ىورو نييفوكلا نم ءارفلاو رمحالاو

 هقبس دقو نوروبشم ثاقث هنع ةاورلاو ذإب لك يف هبالطو ةتسحتسم هبتكو اباتك

 ةغللا ىف هبتك لجأ نم وهو فنيصلا بيرغلا كلذ نق هتافاصم ميمج ىلا هريغ

 وبأ ناكو اولاق فنصام نسحأ نم لاومالا ىف هباتكو لي.ش نب رضنلا هيلا هقبس

 يلا فلد وبأ ثعبف بف رهاط نب هللا دبع عم ديبع وبأ ناكو اداوج انيد اعرو ديبع

 فارصنالا دارأ انف نب ربش ماقاف هثعيف نيرهش ةدم ديبعابأ هيديتسي رهاط نبأ

 لجو ةيحان ينالأ لاقو ديع وبأ اهلبقي ف معرد فلا نيثالثب فاد وبأ هلصو

 هلصو رهاط نبا ىلا داع املف صقن هيف ىلعام ذخأ الف هريغ لص ىلا ىنج ركام

 ( ءامسألا سيذهت ؟ جس” م)



 هبوب رح نب ديبع يلأ ةمجرت ” ة

 يكل و اهتلبق دق ربمالا اهأ ديبع وبا هل لاقف اهنعاضوع راسنيد فلا نيئالثب
 يلا ابثعبأو اليخو احالس أب ىرتشأ نأ ثيأر دقو كريو كفو رعب ىنتينغأ

 5 مر
 فياصلت ىف تنك ديبع وبأ لاق لعتف ريمالا يلع ار ةأودم باو ١ ن وذل هيأ 1 وأ

 هع
2 

 را

1 
 نب دهأ هبتكو نيمم نإ يب ب ينم هعمس نم لوأو ةنس نيعبرأ باتكلا اذه 1
 هفنصبو هلل مانيولوألا ثلث ىلصي ديبع وبا ناك لاق ىرابنالا نع انيورو لبتح
 هيدأ انرثك أو املع انمسوأ ديبع وبا هيوهار نب قحسا لاق هثلث بتكلا
 ديبعوبأ ناك ىنناقلا لماك نب دحأ لافو انيلا جاتحالو هيلا جاتحتو انعمجاو
 ةيرمل اوهقغلاو نآرقلا نم مالسالا مولع فانصأ ىف انةنم ايناب ردفعو هنيدىف الضاف
 مءىش ىف هيلع نط سانلا نم ادحأ رعأ ال لقنلا حبحص ةياورلا نسح رابخالا و
 نسم حورلا هيف خفن لبج هنأك ديبعوبأ ناك ىف رحلا ميهاربالاقو هنيدو هرمأ نم
 لأ نعلأسإ ىلثم لاقف ديبع يأ نع نيعم نب ىبحيب لئسو ثيدحلا الإ .ىش لك
 دمحأ لاقو ةفثوه دواد وبأو نيعم نب ىبحي لاقو سانلا نع لأسي ديبع وبأ ديبع

 مست ةنس ةكم ىلا ديبع وبا ج رخ اريخ موي لك دادزب نمت ديبع وبأ لبتحنبأ
 لاقو ثالث ةنس ليقو نيتئامو نيرثعو عبرأ ةنس اهب ىفوتو نيتئامو ةرشع

1 
 ه هللإ ههحر ةّدرن نييسو اهمص علي ةنآ ب مغملإ بيطخح | 0 - 5 1 8 51 ا 1 ا

 ا 3 يح

 ف رركت هوجولا باحصأ انباحصأ ةع نم 00 وار نإ ديعع وبأ) 1

 مادمت ةدحوم ءايم مة أس ءار 3 ةدوتقم ةلموم ءام 0 خو ةضورلاو بديملا

 مايأأ حتنو راولا ناكسا مم ءاملا مقل لاقيو ءاه 5 ةنك اس ءاب من نيتحوتذم

 .لوالاف هيورعوهيوطقنو هيوهأرو هيوييش ءرداكا ل ىف ناود 05 ؟اأشا 15 و ناوحولا ناذه ى رجنو

 اذه ديع ىنأ ىف لاقيو نيئدحملا هذم ىناآلاو بدالا لهأو نييوحالا يهذم
 .تاومل ءايحأ بانك نم هايلأ ماكأ ىقابذ ذب 1١ قف هلمهدسا اذكار برخح نب 1 0ك هام ِ 5 تااذك و ب رح يأ

5 
 نيئاقلا ددح نم ءلوأ انباحصأ نم رب أج نب مهاربأو انو كيبعوبأو روشأ لَو آو

 ىراحلا بحاص لقناذكه باحصالا رثاس امهعيات من ةيدادغب لطر هامش



 989 هلع أ ىف ريفاحصلاج ا رملا نت ةديبعىأ ةهحر

 سم حدد امنا ىعئاشلا نأ روبشللا نكل اضيأ لاطرالاب هديل ىعفاشلا لقنو

 نيسحلا ني ىلعاذهديبع يفأ مسأو بذيملا حرش قاطوسوءاذه تحضوأ دقو برق
 1 زابمد» اند هلو 1 اهئأ هم

 ويس هك كسار 3 ا ابمه بباحص لأ دلع ةقب يقص ءايرصأب 2 رقت 1 | ءلإ 2 +| هل + +
ُّ 2 8 
 ب ببسقاذحلا بق كاما رع

 رع ثيحب حانجلا مف مفرب نأ طرغخشي ماع عراش ىلا احانح لجرلا جا رخآ اذا هلوق

 رورع نكع نأ طرخشو هنأ أ روهجلا هلاثام باوضلاو هحمر 7 سرافلا هدم

 روش ماص نم. نأ رارظلا ةرافك ىف ةضورلا ىف هنع هتلقئام اهنمو ةسد كلاو لمحملا

 هنع بيطلاوبأ ىذاقلا هاكح اميمج اهنع ءازجأ ةرافكلاو ناضمر ةينب ناضمر

 هنع هاك ةاكزلا ليجعت ةمثم ايئمو امينع هز ال هنأ يهذلاو درجلا ىف

 ه ةضورا ىفانأو عوجملا ف لماحلاو درجللا ف بيطلا وبأ ىضاقلاو يدروأملا

 ىف هركذ رركت 4 هنع هللا ىضر ىناحصلا حارجلا نب ةديبع وبأ # 5
 هللا دبع نب رماع ةديبع وبأ وه (؟) باب ىف طيسولا ىف ءركذو بذهملاو رصتحما

 مم قتلي كلام نب رهف نب ثراخلا نب ةبض نب سيمو نب لاله نب حارجلا نبا

 دبش راج ثنب ةميمأ منغ مأ همأو رهف وهو مياسلا بالا يف كي هللا لوسر

 وبأ فون هيلي هللا لوسر عم دهاشملا نم اهدعب ام دهشو ذئموي هابأ لتقو أردب

 تثدبو ةلمرلا نيب ماشلاب ةيرق ىهو ساوع نوعاط ف رشع ( ينام هس ةديبع

 مع هن أول ليقو ابنمأ أدب هل ل اهياانوعاطلا بسنو ملاو نيعلا حتفب ىهو سدقملا

 هريق لعو تع ىمسأ ةيرق دنع ناسي روغب ةديبع ىلأ ريقو هيف اوساوتو سانلا

 لبج نب ذاعم هيلع ىلصو ايجع هدنع تيأرف هترز دقو هب قئال وهام ةلالجلا نع

 نامت نبا وهو فوتو سيق نب كاحضلاو صاعلا نب ورمعو وه هربق ىف لزنو

 مبسم لكل ةداهش وهو نوواطلاب قوت هلاق ةدابشلاب هل هللا م 1 ةنس نيسقحو

 انيمان اواني يمأ ةمأ لكك نا دي هلل لوسر لاق لاق سنأ نع نيحيحصلا يفو

 هذم . الأ ءذه نيمأ ١ اله مسا ةياور لو حارخلا ةقوف ةديع وبأ ةمآلا ابتبأ

 خينلا عيج يف لصالا يفضانب ()



 ءامسأالا بيب اكل

 بذهملاتايد باتك لوأ يفروكذم دوم نب (ٌشادبعنب ةديبعوبأ) مل/
 « هكردي لو دوعسم نب هللا ديعدييأ نع ىور

 ةريزج دحنايب ىف بذهلا نم ةمألا دقع باب ىف روك ذء(ةديبعوبأ) ابق
 فراك نميف روك ذم وهو ةغللأ ةمئا راك نم وهو يلا نب ر.عم وه برغلا
 بيذهت لوأ ف ىرهزالا روصنم وبأ لاقو ءاوهالا لهانم جراوخلا بهذم دقتعي

 ىلوم هنأو شيف مت نم ىميت ةديبع ابأ نا مالس نب مساقنا ديبع وبأ رك ذ ةذللا

 بتك ةديبع ىنالو لاق هبتك ىف هنع ةياورلا رثكيو هقثوي ةديبعوبأ ناكو لاق مهل

 رعشلا هيلع ب ااقلا ناكو اهعئاقوو برعلا مايابتك و يئارغلاو تانصلا ىف ةريثك

 امهتمو بارعالا سياقميف أطخلا ريثك وحنلاب الخمناك و برعلارابخاو بيرغلاو

 كرم مومذم ويف نيمسو ثغ لكل امماج برعلا بلاثم رشنب اوقم هيأر ىف
 ىف ساحنلا رثمج وبأ مامالا لاقو ىرهزالا مالك اذه هب قوثوم ريغ ةبملا هذه

 ىدحإ لاقيو نيئامو سئع ةنس ةديبع وبأ قوت باثكلا ةعانص هباتك لوأ

 ه ةثاملا براق دقو ةرشع

 اريمدحأ موي سو هيلع هللا ىلع ىنلا هلتق رفاكلا4 ىحجلا ةزعوبأل خ5

 ارعاش ناكو هللا دبع نب ورم همسإ بذبنار رصتخلا نم ريسلا باتك ىف روك دع

 ناكو ءاه اهدعب وىازا اديدشتو نيعلا مشب ةزعو نيمل ملا لاق ىلع هرمشب ض رحي

 ترخسلاقو ةكم يلا ب هذفردب موب اذه ةزع ىلا ىلع نم ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا
 «نيماسملا لاتق ىلع هرعشب ضرحو رضح دحأ موي ناك الف دمحع

 حئابذلاوديصلا روك ذمهيب انعىوارلا ىعباتلا ؟ىمرادلا ءارشعلاوبا) 73.

 ناحصلا ى واراا وه هلم هيف طيسولا ىف طاغ طيسولاو بذدهلاو رصتلا ىف

 فلتخا دقو فاقاا رسكي وهو ةلمهم ءاحص مطحق لاقيو مطبق نب كلامهيبأ مماو

 مطحق نب كلام نب ةماسأ وه ىراخبلا لاقف هيبأ مساو هارشعلا ىلأ مسا ىف

 ةوعسن زاب نب راسب لاقيو لاق زاب نب دراطع مهضعب لاقو لينح نب دما هلا



 فن ءامسالا بيدقهم

 ةرصبلا ل زن مراد نب ميقف نب هللادبع نب ةلون ينب نم ةدانق نب ةلمرحنب ىلوح نبا

 هارشعلا ىبا مسا نيعم نب ىو لبنح نب دما لاقو.يراخباا مالك اذه

 لبقو مطبق نب زاب ءارشملا ىبأ مسأ ليقو ربلا دبع نبأ لاقو تقام نب ةماسأ
 نع ةانم ديز نب كلام نب مراد نم وهو اهموكسو ءاراا حتفب زربنب دراطع

 ثيدح ريغ هيأ نع ءارشعلا ىب ال فرعي ال ربلا دبع نبا هك اذه لقن ميم

 هكنع أزج ال اهذل ىف تنمطوا ةاكزلا

 ةحمافلا نسحمالن ميفةالصلاةفصىف ةضورلا فر وك ذم(ىجين دنبلا ىلع وبأل" ١

 خبشال ةقذاوما ريثكمريظن باحصالا بتك ىف لق عماجلا هباتك .تايأ عبس ًارقب

 « ةلدالا فوذمم ماسقالا بعوتسم راصتخالا ىف ميدب دماح ىأ

 نيسحلا همسأ ةطورلاوطيسولاو بذهملا ىف رركت 4 ناريخ نب ىلع وبل

 هدادغب خيرات نم ناريخ نب ملاص نبأ

 ءاييف رركت : (ةريره ىأ نب ىلعوب أراها

 رركت هوجولا باحصأ نيفنصملا انباحصأ نم (ىجتساا ىلع ب65
 جنس ىلا بوسذم ميجلاب و نونلاناكساو ةلمبملا نيسلا سكب وه طيسولا ىف هركذ

 قيقحن بحاسن ناشلا ميظع ردقلا و ريك بيعش ( نا ن زيسحلا همسأو ورم ىرق نم ةيرق

 ىنبارفسالا دماح ىلا نيتقي رطلا ىخيش نيمامالا ىلع هقفن . ريثك عالطا وناقتاو

 قيقدلا راغنناب امبيقي رطنيب عهجونيينأسا خلا خيش لافقلا ركب ىلاو نييقارعلا خيش

 ىفىناف صاقلان بس ايعلا فال يخلتلاو دادحلانباعورفحر شوج قنالا قرقحتلاو

 ليزج ليوط باتكهلرهنأش مظعوهبصتمولعوهناقتاوهقيقحتب قئال هامامبيح رش

 نيمرملا مامادا بيئذتلا هب 9 ىف ىعئارلا مساقلا و أ رك ذ دئاوعلا ميظع دئاوفلا

 0 أ ممم رييكلا يهذلاب ريبكلا ب ءاعكلا اذ -ه بقأ

 * ىريشأ ر كب أ ن همن هةهحر ىب مقاشلا

 ماهالا وهرك ذلار ركتم هوج ولا باحصأ انياحصأ نم 4ىربطلا ىلع وبأ )ه6



 ءامسأ الا بيهم فذ

 ناتسزبط ىلا بوسنم مساقلا نب نسحلا يلعوي أ نونقلا وذ هتلالج ىلع قزتملا عرابلا
 رظنلا: ف لل نمخلأ فنص قاحسا وبأ خبشلا لاق ةريرهىببا نب ىلع ىأ ىلع هقفت

 ىلا رع 1
 هفنصو بهذملا ىف حاصفالا فلصو درجلا فاللا ىف فنص باتك فوأ وعو

 ىبأ نب ىلع ىبا هذاتسا دعب دادغي سردو لاق لادجلا فئصو هقفلإ ل

 « ةلاكالثو نيس ةنس ىفوت ةريرع
 )١( ميهاربا نب نسحلا يلع وبأ ىضاقلا وه ( ىقرافلا يلع وبل 55

 لاقيو ةريغملا نب صفح وبأ ليقو ةريغاا نب (صفح نب ورمعوبأ) 61/
 دما همصأ لبق ةمطاف جوز ىموزغل ىشيرقلا ةريغملا نب ورمع نب صفح وأ

 تامو كانه ابقطف ن رع ىلا لع عى لا هثعب هتينك همسا ليقو ديفا دبع ليقو

 « كالذ دعب شاع ليقو كانه

 ىفٍروك ذم تاوعدلا باجتساا اصلا لجرلا (سامحنبا ورموبأ] 8
 ةفرعم ىف امهيباتك ىف ميعت وباو هدنم نبا هرك ذو ةراجتلا ةاكز لوأ فرستمحتلا

 لاقيولاقةبحصهل حصن الو ميعن'وبا لاقو يبا وه الاقو ورمع ةمجرت ىف ةباحصلا
 نيتلمبملا نيسلا فيفخو هاحلا رسكب هنأ ىلع اوقفتأو روبكللا وهو ورمج وبأ هيف

 (؟) قادصلاو ةراجالا ىف ةضورلا ىف . ءالعلا نن 4 درع وبأ) 53

 نم اهريغىفال ركذال ةضورا] ىف هرك ذ رركت (ىاقلا جوتتلا وبأ) 1-5

 نم ةماقع ىبأ نب ىلع نب دحم نب هللا دبع حوتنلا وبا يضاقلا وه بتكلا هذه

 ىناتخلا باتك ابسفناو اهبرغا نم ةندحتافنصم هل نيرخآتملا انباحصأ ءالضف

 هدصاقمانا تيختنا دقو هلثم فينصت ىلا قبسي ملو ةنسح سئافن هيف فيطل داجم

 (8) بذبلا حرش نم ءوضولا ضقنيأم باب رخاوأ ىف اهترك ذو ةرصتخم

 ةضورلا ىف (مرادلا جرذلاوبأل

 لصالاب ضايب () لصالاب ضايب(2) لصالاب صايب )١(



 و هنع هللا يضر ىهامألا مساقلا ف ةمج ر

 انباحصأ نم نيئازب زازا جرفلا وبا وه (ىسخرسلا جرفاا وبأ) ة* ؟

 جرفلا وبأ عرولا دهازاا ملاصاا عرابلا مامالاوههرك ذةضورلا ىف رركت نيفنصلا

 نمر اادبع ندم نب زأز نننمح رلأ دبع نب دعأ نب دهم نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 زازلاب فورعنا ىزيربتلا ىسخرسلا هللا دبع ىأ نب ديمح نب زاز نب دمحأ نبإ

 (١)همالسالاةم ادحأ وه ىناهدسلادعسوب ألاق نيسح يضاقاةذمالت نموهوو رم لو

 (؟) هن دمج همسسأ (ينرصبلا ضايقلا وبأ) ع ها“

 فاقلا فرح

 © رابكلا بتكلا ةثالثلا يف هركذ رركت (ىلمامالا مساقلا وبلد

 احلوأ مضوم ريغ ىف بذبملا ىف هركذ انباحصأ نم (يكرادلا مساقلا وبأ) 8

 .ش ونهر لخديام بابفو ةارصملا موب بابيثو تيما لب أَ باتكيىف وه هه لأ 0 اهديام بابو ُ 85 أ صال 0 بايو ُ 0 كيبللإ 1 اع ةالصإإ يأف

 ءأرلاو نينلمهملاءارلاو لا داب وهوأ ريثك ةضورلا ىف هركذ رركتو حاكتلا ىو سيلقلا

 ىرق نم هب ةيرق كراد ىلا بوسنم وه ليق هللا دبع نب زبزعلا دبع همسأ ةحوتمم

 ةأبعمم ابيقف ناك تاقبطلا ف لاحا وبأ خيشلا لاق نوهع نا هذ نابيبمأ

 خبشلا هقفت هيلعو دادفي هيلا سيردتلا ىهتاو ىزورملا قاحسأ ىل ىلأ ىلع قف

 ةماع هلع ذخأو نابزوملا نب  نسحلا ىنا حيشلا ت توم كم ىنبار ذسالا دماع وبأ

 ههحر ةئاعالثو نيميسو سمه ةئسس تام قافالا لهأ نم مهربغو دادغب خويش

 ن هللا دبع نب زيزعلا دبع وه خيراتلا ىف ركب وبأ ب طحلا لقو هع ىفرو لل

 اهب صردو نينس ةدعروب اسي لزن ىعفاشلا كرا دلامساقلاوبأز ا علا ف ع نيدهت

 وبأ لاقرظنلاو ىوتتلا ةقلح 2 ةئوم نيح يلا اهنكسف دادغب ىلا واس مئهقفلا

 ناك لاق سراوفلا أ ني دمحم نءو قىرادلا نم هقفأ تيأرام ىنيارفسالا دماح
 5 0 اك! لاق لا عالاب بت ناكو اا 1ع <
 0 ىشع تعيدسو بيع لأ رخخ 2 مه اك و ثيدحلا يكمن ىلا

 لصالاب ضايب انه ( ؟) لصالاب ضابب انه (؟)



 هللا ىضر ىعقارلا مساقلا ىلا ةمجرت قلد

 هنءاج اذا ىكرادلا هلادبع نب زيرعلا دبع ناك لوب ىناذمهلا ناينع نب دحأ

 يناشلابهذم فالح هاوتف ناك امبرو اهيف ىتفأ مثاليوط ركفت ايف ىتفتسي ةلأسم

 هللا لوسر نعنالف نع نالف ثدح كحبو لوقيف الذ ىف هل لاقبف ةفينح ىأو

 لوقبذخالا نم ىلوأ يني هللا لوسر نع ثبدحلاب ذخالاو اذكو اذكب 0-7

 ةرشءثالثل ةعجلا ةليا ىكرادلا فوتو لاق يؤأ هانلاخ اذأ ةفينح ىبأو ىعفاشلا

 وهو ةيزيثوشلا ف ةعما موي نفدو ةثايالثو نيعيسو سم ةنس لاوش نم نولخ

 با حيحصلاو ةئسلا هذه نم ةدعقلا ىذ ىف فوت لبقو ةنم نيهبسو في نإ

 هاكح ق_يئدلا يف ملسلا زوجيال لاق هنأ ىرادلا بئارغ نمو لاوش ىف فوت

 « زاوحلا روبشلاو ىففازلا

 ميركلا دبع مساقلاوبأ مامالاوه ةضورلا قرركت (ىعفأ رثامساقلا اوبأ] خ6٠

 بهذ-!! ىف رحبتلا عرابلا مامالا ىنيوزقلا لضفلا ن ا لإ ديع نب دمحم نبإ ١ رح 1 7 00 ل هنآ

 هلثم مجعلا دالب ىف رأ 1 ىنأ ن نذظأ حالسلا نب ورمع وب أ خيشلا لاق ةريثك مولعو

 ةعضب ىف زيجوال اريك احرشش فنص رثألا ليه ةريسلا نسح نوئف اذ ناكو لاق

 نإ رشعو عبإ رأ ةنسفف هتافو قشعنب انغلب لاق هلثع زيجولا حرشب ل ادلب رشع

 ونأ لاق نيدزقب ابلبق ىتلا ةنملا رخاوأ ىف ىفوأ !هلثاوأ ىف هتاقو تناكو ةلاتسو

 ابحرخ نيعبرأ ىف ىنارتسالا راثصلا ركب ىلأ نبو رعنب دجأ نب دمع هللا دبع

 نب د. نب ميركلا دبع مساقلا وبا اقدص ةنسلا رصانو اقح نيدلا ماما انخيش

 ةينيدلأ مول ف رع دحرأ ناك هنع للا ىضر ىنيوزقلا ىفارلا مركلا دبع

 ىق هتتو ديرفو امهنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم ىف هنامر دبت#و اعورفو اهوصأ

 نيوزق مما ثيدحلا عيمسلو ريسغتلل سله هل ناكو يبمهذلاو نآرقلا ريسفت

 زيسجولا حرشو ةثاهسو ةرشع مسأ ةنس هه.سأو ىعقاثلا دسم حرش فاص

 ناكو اريثك فئصو ةماعلاو ةصاخلا دنع اهظع اعقوم امقوو هنم زجوأ فنص مث

 نيرشعو ثالث ةنس دودح قوتو ريثكلا ثيدحلا عم اهضاوتم اعرو ادهاز



 9568 يرديصلا مساقلا أ ةرعر

 نيملاصلا نم ىعفارلا تاق ىنيارفسالا مالكر خآ اذه ه نيوزقب نفدو ةئايتسو
 «ىلاعت هللا هر ةرهاظ ةريثك تامارك هل تناكو نينكمتلا

 هركذ روع ررحت هوجولأ باحصأ أ انباحصأ راك نم 4ىرميصلا مساقااوبأ) 1 ه5

 ميه م * ةنك اس تحن ةانثم ءأب م “ ةحوتفم ةلمبم دامب وه ةضورلاو بذبملا ف

 لاق مث هند كيبل ممتشب شيطاب نا هركذو روببشأا حيحصلا وه اذه ةحوتفم

 شيطاب نا لاق هنع يعزاملا باحصأ ضعب ىل هاك لاق ابمضي نم صانلا نمو

 وا شط سائلا ةريثك نائسروخ ةيالو فرطفف ةعدق ةدلب ةرميصىلا بوسندوه

 ىلا بوسفم ىرميصلا فرات ىف ىزوجلا نب جرفلا وبأ مامالا لاقو عماجو

 يرييصعلا ناف ررظالا وه اذهو تلق ىرق ةدع هيلع ةرصبلا راهنأ نم رهن رميص

 ىف لقاح سأ وبأ خييشلا لاق .نيسحلا ن دحاولا ديعهمساو هيف كش ال ىرصب

 ف ورورملا كماح 7 ىهغاقلا سلم رضدو 8 ةرصيأ قرميصلا نكس تاقرطلا

 اذا ناكو دالبلا ن م سأانلا هيلا ل رآو يرصبيلا ضاع افلا ينأ هبحاصب هّقمتو

 ىدروأللا ةاضقلا ىغَقأ اييلع هقعت نمم وهو تلق فيئاصتلا نسح بهدا

 سقت باتك وهو يهد 1 ف حاضيالا | ايلع ةرخ 33 !ِ كك فاصو ىواخلا ب

 هنأ بذا :
 ب

 ا رغ مرعو دوحولا الق كب 1 .يعأأ نأ 2 مدد هيع اك اه 5 دئاوقلا ري
 سلا يي لا تر يول تع

 نلف دصلأ سم روج ال لاق 0 هنا ابنمو هك ف تبان 3 ل١ كالع 5 |

 . هريغب سجن هلدب ضعب

 « طقف ةضورلاو بذوملا فرركت 4 جك نب مساقلاوبأ ) ا

 ٠ ريغو ةاكزلايف ةضورلا ىف رركت انباحصانم ةىخركلا مساقلاوبا)9 < هريغو ةاكزلايف ةضورل! ىف روكت انباح أ 1 <ا_ تءاتلارأط م« ءمف

  8ه ىدملا طع ىف بذبملا نم ىدملا باب ىف ( ةصيق وبأل
 هداه #0 لأ  1 1 9مه نذل رس -ىلا

 )م

 و © رركت ياحصلا 5 هداك ىف ىفاحصأإا ّك ةداتق ى

 ه ليلخا ىفأ نع ءاروشاع موص ىف رصتملا ف( ةعرقوبأ) 533 03 1

 * بذبملا عاضر روك ذم «سيعقلاوبأ) ا

 عمامسألا بقت * جد +4 مر



 هنع هلأ ىضرنذّؤمل ةروذى بأ هجر احا

 ان بذيل نم هاسألا ةرشعرخاوأ يف 4ةيالق بألا 1

 بف رح
90 

 ملا اس

 ىزعلا دبع همسأ )١( باب ىف بذهلا ىف روكذم هللا ودع (بمل وب, 4

 ةتيم مايأ ةعيس ردي ٌةوْرَغ دعب تأم فانه دبع نب مشاه نب باطملا دبع نا

 « ةسدملا هل لاقي ءأدب ةعينش

 قروكذم ةمشح ىأ نب لبس نب نمحرلا دبع نب هللادبعنب (يليل وبأ) 8
 « متاح ىلأ نبا رخآ ىف ىنكلا نم لقني ةماسقلا لوأ ىف رصتخما

 ميلا افرح

 داوسلا جارخ يف مث ةيزجلا ىف بذوملا ىف روكقم ىباتلا# اج وبأ) 5

 روبشلا وه اذهىاز م ةدوتعم مال م دك اس مش اهدعبو ىمملا ركب وه

 # ميملا حن ف يكحو هطيض ف

 ذم ةديب
 هسا ىف فلتخ ناذالا ىف هركذ هنع هللاىضرنذؤلا 4ةروذت ونازل +9

 | نم ةأنثم ءاب مث ةنك اس ةلميع نيع مس ؛ ةرودك 7 ميك ريفم نب ةرهس ليق

 لاشو ريع نب ةرمس لاقيو هأنيض 3 ريمم ن سوأ ةينبأ لاقيو ءار مث ةحوتفم

 ف ىوفيلا لاق نوت 52 مايل ديد و نيعلا حتفو ميلا | رم نيوم و سوأ

 !حلأ 2 16
 تل نايتس ةمسأ نإ فرامما ىف ةيذع نايم ٍإ 0 ُة ةيذ نبا ركذو ريمم ن رباجلاقيو ناذ باث ه7 3

 ةددصو سأل هدب أ وهأ يسع ع هللا لوصرناىور جم ىثب رف وهو ةرمس نأ

 ا مامجس 4 2 .5ملا طهر لل لك ا نر همر .اخكلا ا 11
 فييخإ اويق دوا لات م نوح نم هك سهم فنغخ اننا لادا ةرماو ةريص ىفأ

 نيعبسو: عبس ةنس ليقو نيسّحو مسن ةنس ةكحمي ىفوت اًدوص ساناا نسحا نم

 لصالاب ضايب انه )١(



 فنك ءايسالا بيده

 ةروذحم وبأ رلسأ ةبدتق نبأ لاق هنع هللا ىضرتامة كمي اهقم لوي مو رجاهمإ و

 ىعئاشلانمز ىلانرق دعبأت رقءدالوأوةروذحمفأ ىف ةكم ناذالا ىقبو ني دعب

 هتيص ان زممأل ناك ةروذحم ايأ نأ ناذالا ثيدح ىف هريغو دواد ينأ نيس فو
 يعفاشلا ريغو مالا ىف يعفاشلا ةباور ىفو اييلع حسم يشي ىنلا نال اهترغي الو

 ةطن نم ءىثاييفذ ةرم ىناطعأ م ناذالا ىنماع 2 يللا نا ةروذحم ىلأ نع

 تغلب مت ىدبك ىلع م ىبدت م * ىبجو ىلع اهرمأ م ىتيصان ىلع هدب عضد م

 مكيلع اراب, كفا كراب هللا لوسر لاق م فرس هذي

 ةقرسلاباب فةضورلا ىف روك ذءانباحصأ نم( ىرخطصالا دمحم وبأ ) 8

 « طيسولاو ةضورلا ىف رركت ( ىنبوحلا دم وبأ 8 9
 هيبأرغنم» .موصلاطورش ىف هركذف ةطورلا ف رر : « قابلا دمت وبأ 55 ١

 « ةضورلا نمل قني كاشلاءوي ريسفت ىف هلوق
 لوأ ىف هك ذو ةضورلا ىف رركت انباصصأ نم ه« ىرصبلا دلت وبأ 8

 «ةمجعملا ءاملاب وه ملخلا

 «ةيزمتلا ىف بذبملا ىف ىباحصلا *« يونغلادئرم وبأ 88

 ه للملا ماكل لصف ىف بذيل ىف روكذم ىيحتلا قوزرم و 5 21
0 

 وه لاق اق نم نيندغاو ةغللا لهأ نمو ميجا رسكو قوف ةانثلا ءاتلا مب ىبجتلا

0 

 ثا ىعبات قىرصم وهو هفوروم ةليبق بيج ىل'بوسذم مغلا روهشلاو ءاتلا حتفب

 ىبأ ارب كنزي هنع يور ىلاهنصلا شريح نع ىور لجملا نادبع نإ دهأ لاق

 لوهجت وه لوقي ىلا تعيس متاح نأ نبا لوق اذه ضرامي الو بدبح

 ةمريغافرع دقو هفرعأ ال لاق لب هيف حرج
. 

 ىلاع ١ اهيصلا ةدومسموبأ»# 59
 و( 52 جت 51 ©

1 

 ةتادايشلا قو قادصلا 2



 هنع هلأ ىضر يناحصلا ىرعشالا يسوع ىأ ةحرت 54

 ركبوبأو يسم ىناا لاق ىتلا ةيعازجلا دبعم مأو (ىعازخلا دبعم وبأ ) 06
 باب ىف قشم د خيرات ىف هرك ذ ارج اهو اديج اماسأ اهتبيخ دنع هنع هللا ىضر

 هدلأ لص
 * هيرط ىلا ةفص 5 أ

 و !هنعىور ةداجنب ورحم نع قود مفار نإ ورمع نب ةرمشعم وب وبأ» 0

 327 قة ودواد ىبأ ننس ىفهثيدح سيلفتلا لوأ فر رصتخملاف هرك ذ بيوذ ىب 1

 ةداهشأا ىف بذهلا ىف روك ذم ىباحسلا ( ىمرادلا رشعم وبا 8# 17

 ع دلاولاو داوال

 ضئارفلاف نيهرحلا ماما خيش ناك ذاتسالا 4ىدادغبلاروصنم وبأل 4

 فى اضيأ طيسولا ىف هرك ذو اهريغو اياصولا ىف ةضورلا ىف هرك ذ رركت ميمامأو

 «ىلاثلابابلا رشاوأ ىف اياصولا

 هنع ىور هنع هَل ىضر سابع نبا نع رصتٌغا ف « لابثملا وبأل ا

 ه نهرلاو فاسلا باب كت هرك ذ ريثك ىلأ نب هللا دبع

 نب سيق نب هللاديعوهاهف رركت هنعّش | ىّمر#ىرعشالا سوم وبأ ) 41٠

 رهاهج نبايجأن نب لباو نبرذعنب رماع نبركب نب رماع نب ب رح نب راشح نب ميا

 5 وموبأ ناطحق نب برعين يجش نب ديز نت ددأ نب تين وه رعشألا نبا
 نم ةأرما بهو تل ةيطىسومفأ أو هنعهلا ىضرق وكلا فاحصلا ىن رعشألا ٍِع

 1 نفاع 1
 9 8 دل ةفأ هلأ رودده لبق 4 يت الوسر ص مدققنيدلاب تيفوتو ث كتماصأ

 رايخ تق دعب نيةنيفسلا باحصأ مم ع مم هللا لوسرىلا رجاه 3 ء ةشدملا ىلا ر جاه م 6

 ىبأ نيركبوبأ ظفاحلا لاف هريغ ابحتقنءباغ دحال اهتممهسب مو اينممط مهساف
 تسيل ةليضف هتوص نسح عم ىدوم ىنالىداقلا ةعد ريش هباتك ف ىل جام سوعسلا دوأد

 نميلا نم ٌةرجف تارجه تالن رجاه بم هللالو راباحصأ ن 3 ىلإ ! مد ده هرأ مه ثالث ساو م الوعر اصمأ ءمادحأل

 ىلا ةشيحلا ع 03 رجعش رو ةفديملا ىلا 0 نم ةرجهو ةكي تلم ُّ نال ياوص

 هلمهتسأو نميلا لحاس و ندعو ديب ز ىلع شي ع هللا لوسرةلمعتساو هرعغ لاق ة هنيدملا

 ندرالاب ةديبع ىبأةافودبشو ةرصبلاو ةفوكلا ىلع هلع هللا ىضر باطلا نإ رمع



 سل ءاممالا بيدهم
 هللأ

 ةثاهلث يم هللا لوسر نع هل يور ةيواعم ىلع قشمد مدقو ةيباجلاب رمع ةيطخو
 لسمو رشعةسمخجب ىراخبلا درغن او نيسق- ىلعا نمو ىراخبلا قفتا اثيدح نوتسو

 مثيلا لاقو نيمو يدحأ ةنسليقو نيس ةنسهف وكلاب لبقو ةكمب فوت رش ءةسمك

 نيعب رأو .ةعبرأ ةنس ميعأ وبأ لاق ىراخبلا لاقو نيعبرأو نيتنئا ةنس يدقاولاو
 ةداتق لاقو ةنس نيتسو ثالث نباوهو دازو ةبيش ىبانب ركب وبأ لاق كلذكو

 ىلا جرخف ةنسح بايث مدماة عملا نم نورخأتي اموق نأ ىسوم ابأ غلب
 هن باطخلا نب رمع ةبج نمايلاو ةرصبلا مدق ىسوم وبأ ناكو ةءايع ىف سانلا

 اهانأن زاوهألا يلا ريسينا رمع هيلا بتك م ةريغملا لزع دعب ةرشع عبس
 ه نيردعو ثالث ةنس ناببصأ حتتفاو احلص ليقو ةونع اهحتفف

 شورأ باب يف بذبلا ىف روكذم ةبالقىبأ مع 4 بليا وبأ ) ١

 ةيواعمنب ورمع ليقو ورم نب ةبوام» ليقو ورع نب نمحرلا دبع همسأ تايانملا

 رضنلا همسا ليقو هريغ اهركذو هخمرات ىف ىراخبلا هيف ةثالثلا لاوقالا هذهركذ

 ناهمعو باطخلا نب رمع نع ىور ريبكلا ىعباتلاىرصبلاىدزالا ىمرحلا ورمعْث بأ

 هنع ىور مسونع هللا ىضر نيصحلا نب نارعو بعك نب ىباو نافعنب |!

 فوعو ديزي نب كاللادبع كالق وبأ هيبأنباو ني ريس نباو ىرمصبلا نسحلا

 «دحيحص ىف لسم هل ىور ةقث باهملا وب أ ناكو ىنارعالا

 « ( ىعبانلا ليبحرش نب ورمةرسيم وبأ ) 1
 « ةناضحلا لوأ يف رضتخلا فةريرهىبأن ع (نوميمونا )177

8 0 

 نونلا قرح

 مطبوع تايدلا باب لوأ ىف بنيلل ىف ريكذم 4 عجنلا نبأ 2 ؟1؟5
 حم وح مأك ةيسشاألا ليزا تك دي يح اح رار 5( مرما نو يل

 قي رش نب سفحالا ثوم ىكنا رأس همساوةلدبم ءاح هرخآو ملأ رسكو نون نأ

 باطخلا ن رمع نع ىورو السر“ ماللا هيلع ى كلا نع فور ىت عيأت فقتل



 ةنع هللا ىضرىباحصلا ةريرهىبأ ةهجر ا

 السرم اًضيأ نيمهجأ مهنع هللا ىفر دهس نب سيئو صاقو ىلأ نب دعسو نايعو

 ورمعو هللأدبع هنبا هنعىور ةربرع ابأوورمع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع عمسو

 دلأو وهو هحيحص ىف ملص هل ىرر دقو ةقيوه مكو لاق نورخأو رانيد نءأ

 2 دهام نع هئءأور رم ىذلا ميج ىلأ نا

 « بذيملا نم للا لئاوأ ىف رمع نبا نع( رمضتلا وبألا ©

 ءاهلا فرح

 لاق ادج اريثك انالثخا همسا ففانخاهنع للاى ضر 4 ةريرع وبأ) 25

 هيف الو ةيلهاجلا ف دحأ مسا ىف فلتخم مل ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا مامالا

 هل قنبر شع ىلع هيف فلتخا هنااضبأ رهلا دبع نبا ركذو هيف فالتخالاب مالسالا

 .نيققحلا دنع م مالاوابنمحصالا ىف الملا فاثخأو الوق نيثالث و هريغ كذو

 ىور رخص نب نم رلا ديعهنأ نينةئملا نم ءريغو يراخبلا هدحصام نيرثك الا

 ثيدحلأ ىور ند ظْفح أ ةرب رك وبا لاق أهجو ىعفاشلا نك ةريغو ىقويبلا

 3 حيحص ىف ة ّة وكم امال ةصقو اهعو هن هلل ىضر هنأ تماس أو هرهد

 هللا لوسراب ت أ اق لاق همأ مالسأ ةصق ىف ةرب ره ى أ نع ملسم حيحص ىف انيورو

 ىلا لاقف انيلا مهيبحو نينمؤملا هدابع ىلا ىعأو انأ شل ىيبحي نا هللا عدأ

 1 <! اق « يا مكملا اهمأإ ماعلا كك كداع ىلإ همأ . ألو كنع . ع
 01 راح نوع وما ايلا بيح و ني 2 و2 ادن

 نيحيحصلا نيب عملا ىف ىديملا لاق 4م ىبح أ ال | ىنارب الو ىب مهسإ انمؤم

 !ىأ اهياتك 4 ةةيدلاو اق ملا كو نأ مامالاو ؟ 5 5
 1و ايغبن امد ضمد 2 عاق مق وق و ىناقرعلا ر م 3 1 اتا

 3 تو و6 5

 تو ل

 مج تع ل
 امهددع هلو

 ىنارب الو ىب ميسإ انيؤم َشأ قلخأم هّللاو لاقرب رهوبأ انثدحلاقريثك ىبأ < 2

 « ثتدحلا ركذف ةريرهابأ اي كلاذب كماع امو تلق ينبحأ



 قل ىروباسينا دياولاى أ ةمجرت

 ءاقسسالا لوأ يف بذيلا قدوم نياوه للادعت نع ؛ 4 لثاو و وبأ) عاب

 « نيثلا ىف هتمجرت تقبس دقو ةءس نب قيقش وه

 دودحلا لثاوأ ىف هركذو بذوملا ىف رركتىباحصلا (ىبيلا دقاو وبأ)) 8

 «ديصلا فو ديعلا ةالص ىف ةءارقلا ف بذهملا فو رصتخملا نم

 لئاوأ فوبذبهلا نمقالطلا باتك لوأ فروكذم (ىلكلاةربو وبال

 نبأ مسهنم ةعاج ءركذ اهناكساو ءابلا ناكساب هنأ هظذحت ىذلا رخل دحباب

 «همسأ فرعي الةةياكب روهش هوهوارحتفب لاقي هلأ شل شيطاب نبأ ب !:؟قفتيأروىدرعلا

 ىف بذهلا فو ع ويبلا باك لوأ يف رصتحملا يف روك ذم (ءىضولا وبأ) ع9

 همساو ةدودمملاةزمهلابو ةمجعملاداضلار سك وواولا حتةب وهو دوبشلا ددع باب لوأ

 م ةك اس تحب نم ةانثم اهدعب و ةلموملا نيسلا حقو نونلا مب بوسأ نس دايع

 اهنع نع هللا ىملسالا : ةرر ابأو بلاط أن " لعممس ىسيف ىعبأت وهو ةدح وم

 لاقو ة 2 نيع» نب ىح لاق ةرسيم نأ ليدبو ةرم ن , ليمج هنع ىور

 «هنعشأ ىضر ىلع ةطرش ىلع ناكو ىلع ناس رفنمناكو نيب رصبلا ىف دعي ىراخبلا

 «داوسلا جارخ ىف بذهملا ف ( ىسلأيطلا دياولا وبأ)م

 تونقلا ىفةضورلا ىف روكذم انباحصأ ة م نم «ىرواسين لادياولا ءأ) 1

 ةيباست الا ىف ىافمسلا دعس وب ءانالا ىف ناعيسلا دعس نبا لاقايه ّة

 نم رلادبعنيدقادبع نب ناس نب نوراه بدأ دب دمتنب ناسح ديلولا وبا وه

 سمشدبع نبةيمأنب ريك الاصاعلانب ديعسنب ةسبنع نب ندحرلا دبع نب ةسبنع نبأ

 صابعلا ىنأ ىلع هقفث نأسأرخ هيقفو هرصع مامأ ىعفاشلا ىشيرقلا ةأنمدبع نبأ

 ثيدحلاممسرةدايعلاو سردلاب لغتشأو معلا رشفف ناسارخ ىلإ داعو م نبأ



 ءايلا فرح : نذل

 هنع ىور اهريغو ىوسفلا نايفس نب نسحلاو ىليعاممالا ركب ىبأ نم ريثكلا

 ةئايلثو نيعبرا ووستةنسلوالا مير رهشس اخ ىف ىفون هريغو هللادبعوبا مك احلا

 مامأ هع هاكح ةئالص لطب نيترد ةحئاذلا ىلصملا رك اذا لاق هنأ هيئارغ نمو

 باحصالاو ىعفاشلا صن فالخ وهو ةالصلاةفص نم ةءارقلا لصف ىف نيمرحلا

 خيشلاءاكحو لاق لطبت لاق ىنمابلا بم ابأ و ناريخ نا نأ ةدملا بحاص لقنو

 مجاحلا رطفتو مئاصلا رطفت ةماجحلا لاق هنأ هبئارغ نمو. ميدقلا نع دماح وبأ

 بهذم هنأ فلحي ناكو ثيدحلا ةحصل ىعئناذلا بهذم هنأ ىعداو موجحللاو

 خوسسنم وه لاقو ثيدحلا ىلع فقو يففاشلا نال باحصالا هطلغو ىعفاشاإ

 هيلع انيبث ريق ىلع ةالصلا زوج هنا اضيأ هيئارغ نمو ' هلوأت نم انباحصأ نمو

 بحتسي لاق هنأو ةضورلا ىف هتركذ دتو بذبملا يف هنع هاكَح ىدارف مالسلا

 انباحصأ ةمأ نم ةثالث تونقلا ىلع هتفاوو ناضمر عيمجف رثولا ف تونقلا

 « نآرب» ن روصنم وأو نادبع نب لضتلا وأ و ىرييزلا هللا ديع وبأ مهنم

 ةضورلاو طيسولاو بذبملا ىف هرك ذ رركت  ىضاباا ىحيوبأ ) 5 41

 نبرم صقح وبأ و خذ شطاب نءا لاق هوجولا باحصأ اثباصصأ راق نم وهو

 ىخلبلا ىف وبأ لاقف بذبلا ةملأ رك ذ ىف بذا باتك يف ىعوطاا ىلع

 حسمو ململا ةلاضا هسفن ماكو نيدلا لجال هنطوقراف نم دحأ خلب نم هلصأ

 ةياغلا كقذ ىف غلب ىتح قتلا بلط ىف ايندلا ىصاقأ ىلا رفاسو ضرالا ضرع

 : ب رع قه رم ر بلا نر ق كلذ قادصمو لدحلا ف ناسالا برع ئهرم رظنلا ف ناملا ٠ رسح ناكو

 هتايرخت هوجو نع أييف فشك ىتلا هئيهأربو هتارايتخال اببصن ىتلا هلال

 قرط ىو نأاه يلوال نم ماكل داوأ اذا ىضان# زوج هنأ هيئارغ نهو تاك



 فاذوإ هنع هللا ىفر ىعمصالا ةجرت

 هسفنب اهرمأ ىلو ةأرما جوزتقشمدب ايضاق ناك ا لاقدنأ لاقيو ىفارلا لاق دقعلا

 زاج لماعلا مملانل بر لمعي نأ ضارقلا ىف طرش ول لاق هنأ هبئارغ نمو

 + مالا فورعللا ميحصلاو ةضورلا يف هتركذ دقو مقرا ىف ىدابعلا هنع هاكح

 « بذهلا مميتىف( ىدرويبالا بوقعي وبأ ) 15

 « برعأاةريزجف بذوملا ف 4بوقعي وبأ) 6
 فرصتخلا ف روكذم هللا همحر ةفيلح أب حاص (ىنناقلا ف سوي وبأ) 7

 « اهريغو ةفاقلا ىفو هيف - ركذ رركت ريسلا مءاج لوأ

 ثلاثلا ع ونلا

 سه اهوحو لئابقلاو باقلالاو باسنالا يف زهنح

 فلالا فرح

 ى ىهالملا باب رخآ ىف عوربلا باتك فةضورلا ىف ىلالا# ىريبالا# 5 1/
 8 مارح هلام نم ةعيأيم ةلاسم "ا 8 5 رثكأ 1

 كللادبعهمسابرعلا ةريزج دح ىف ةمذلادقعب اب ىف روك ذ.«يممصالا» # 8

 ةدحوم ءاب من * ةنكاس تمحي نم ةانثن ءاي اهدعبو ءارثا حتفو فاقلا مغب بيرق نا

 حاقاو رابخالاو بيرغلاو ةفلا بجاص مام ءالأ ىرصبلا عصا نب ثايللا دبع نبا

 تاعاجج نع ثيدحلا ور .اهيفهيلعدمتعملاو رابكلا ثيدحلا ة ةكأ نم ديعسابأ ىنكي

 ىعمصالا تعيس نيعم نب يي لاق رابكلا نم تاعامج هنع ىورو رابكلا نم

 و لوأ ىف كر ىرو هنالأدو رر.هنم وبأ لاقةقث هتأ لعاوقفتاو سنن كلامى وه عمس لوقي

2 0 
 ةديبع يفأ نم يَزأ يقم الإ لاق ىوحنلا مداع نب ةفس ْنَع ةصقو أ بالهم

 دق ديشرلا نوره ناكو هلم ةياور رثكا ةديض وبأ ناكو هلم يب رذلا ظذحأو

 (ءامسالا بدهت؟ جدج# م١



 ةدحوالأ ءابلا فرح ا
 م 2-5

 ناكو ةريثك زئاوجي هزيجيو ىضاقلا ف سوي ىأ ىلع همفري ناكو هسلجل هصلختسا
 ليل ىهيصالا نأك لذ ي 31 ايرلا نإ 0 هدانسأب ىرهزالا ىورو هتاسل ع هيلع

 لاقو باع هلو ةنس نيعساو أفيأ ر ع ةنس بحاص اًودص نأرقلا ريسفتأ يفوتلا ملأ

 يقودنا ديدش ىعمصألا نك باتكاا ةعانص هباتك لوأ ف صاخسلا رقمج وبأ

 هيقل امل كلذ دعإ ايهيف ملكت هنأ لاق مالسلا هي ةيلع ىلا ثردحو ن رارقلا ريسفتل
 ةئامون: رشعو ثالث ةنسدلو هنأ لشيو اقودص ناك و ديبع وبأو لينح نب دم

 ايف وحالا لمأ لوقي ناهملم نب ىلع ثءمدو لاق ةنس نيهستو اغيأ رمجو تامو

 ةرماع ثم ةنس ىعيصالا تاءو ةيوييس الإ انيلع اذد رسكي الو نورمعم ملعأ

 ثحيدلاق ة ةيكن ر هع نع هل ' هر مدادقبلا يبيطخلا حب رأت ف انيورو نيالامو

 لاق ىهفاش 1 6 نع بمر املا ذو ةزوجرأ فلا ركع ةعد طظذحا لوقي ى ىيمالا

 لأ ن رك ىف 5 رخأ مرهأ وبا لاةو ىعمصالا ن 00 ةرايع ن محاب يبرهلا ( نا دحأ ريعام

 ليلخلاو ءالماا نب ور ع وبأ ةميرأ ال زاوهالا بأ دصأ | ةرصبلا لهأ ن ءةيبرع ءأإ

 . ىعيصالاو بدبح نب سأ وو
 ه تانرع وذ ىفةضورااىف ةكم خيرات بحاص «يقرزالاط»

 سئ نبنوميهوه رصتخشلا ن 3 2 كلاب ب ف رك لم رعاشلا © 4 ىشعال الاؤ

8 
99 

 هعمل

 ٠ روهثملاىدسالالدنج نب |

 هضرنلا لهأ ثاريم ىف بذملا ف «شءالاط ١
 « ةطورلاو طيدرلا ىف «نيءرحلا ماما# 7
 رفمدقت : ماشا ث!الهأ ماءاو رمس نين نم رأأ دبع يعازوالا) 9!

 2 3 9 52 31 هلل 6 9 طف 13 17



 ا هللاههحر ىفوكلا باعث مامالا ةمحرت

 ه«ةطور اى. ءأبلا حتتب (ىوغبلا) عةه

 نموا لقانا يدق دىينب توي سومو أود (ىلعي وبلأ) عك

 هدنعشا ىطر فاشل ةقثدنع ىور نم ركَذد :2بائكلارحا قد ا هو باكل | ع

 ةئلثملا ءاثلا فرح

 عسمجلا مامالا وهطيسولاو بذهلان نمنقولا باب ف روك ذم# باعلإف ةةأ/

 رايس نب ديز نب يي نب دمحأ سايعلا وبأ هتلالجو همولع ةرثك و هتماهأ ىلع

 وبأ مامالا لاق هل بقل بلعثو اوحتو ةغل هرصع ىف نييفوكلا ماما مهالوم ىئابيشلا
 ,نرم ةءانصلا هذه لهأ عمجأ ةفالا بيذهت هباتك ةيطخ ىف ىرهزالا روصنم
 دهم سابعلا كد لام ىبحي نب دمأ سابعلا ىأ نمز ىف نكي ل هنأ نييقارعلا
 تاغ اهاورأو امبعروأو نيلجرلا لعأ ىح نإ دمأ ناكو امبلثمدربملا ديزب نا

 انايب نيلجرلا برعأ ديزي نب دمحم ناكو الوضف ا,ولقأو امالك اههزجوأو بيرغلاو
 وحنلا ف نييرصبلا بهاوع ايببلعأو ةحيصنلارابخالاو ثدحللا رم_كلف | باقفحأو
 رمالاو ءارقلاو ىئاسكلاىنعأ نييقارعلابهاذملاظفاح ب نب دعنأ ناك و هسئاقمو
 نع هَ أ تبأكلا ع أعو رو ةيندلا عاطالا ن بع افيفع هتعانص ىف امدقتم ناكو

 هنع ذخأو راكب نب رييزلاو مرثالاو ىارعالا نبا بلع عمس ىرهزالا ريغ لاق

 هبحاص نع محا عرواحلاص انيد ة ةثئ ناكو اهربغو دمازلا رع وبأو ىرابنالا نبا

 لاقف» يش نع لئاس هلأسف يلهث سابعلا ىلأ سلوم ىف ثنك لثق دهازلا رمع ىنأ
 لك نم ةلحرلا كيلاو لبالا د داكأ 5 رضت كيلاو ىردأ ال لوقتأ لاقف يردأ ال

 دلو . تنغتسال رعب ىردأ ال ام ددم ب كمال ناكر بلع هل لاقف تبدأ

 ىدام- ِن“ تيب ةرشع ثالث تبسلامويدأدفبب فوت افعل متامةتسّش ا ههحر بلع

 هباب ةرجقك نفدو ىدادغبلا يبيطخلا لاق“ نتثأمو نيهسل و ىدحأ ة ةثمع يلوالإ

 ه. يلاعتطا هجحر ماشلا



 ءاممالا بيها 1 ٠

 ثيرو: ىف ةضورلا نم ضئارفلا فةفينح ىبأ بحاص 4ىناجزوملا) 528

 ءاللا ف رح

 ءاحلا مف وهب ذيملانمةيضفالا باتك ىف روك ذم( رءاشلاةثيطحلا ) 68

 حتنب لورج ه.ساو ءاياا ديدشتو هكرتبو رهاب لاقيو نيتلمهملا ءاطلا حتفو

 وأ نب لورجوهو ه هرسضش بقل 0 ند معآ سجل هقا ةئطحلا

 بأ ىف

 باحصأ انباحصأ راك نم وهوطيسولا قدرك ذ رركت# يرضخلا) 5

 ىرضتلا ىزورملا دمحأ نب دمج هللا دبع وبأ وه بهذلا ةعأ ىدقتمو هوجولا

 ناكساو ءاخلارسكب ىرضالا وهولاق دحلاىلا ةبسأ وه ىناعمسلا دعس وبأ لاق

 ءاخلا متي ىرضخلا ةبسنلا هذه ىف لصالا يني حيحمملاو لاق نيتمجعملا داضلا
 3 40 هيلا طخ, ار سعب 0000 ا

 مدعتمو ورم ماما وه ىرع+ او لاك : مولع للف ا هوههوم مهمحلو داصاارمض و

 »# ىلماحملا لا ديعوبأ ىضاقلا



 ابا اهبنع هللأ ىضر ىهفاشلا بحاصلا :ًاردعزلاةدجرن

 لادلا فرو
 «رجملا باتك ىف طيسولا ف 4 ىنطق رادلا # 5

 رمع نب دمت نع رصتشا ىف ررح ىفاشلا خوش ( ىدروأرالأ) 1

 8 ةفس ىنأ نغو

 لافلا فرح

 8 ةالصلا دسفي أم بابووبسلا دوحسف (نيدبلا وذإ 58

 وهحالصلا نب ورعوبأ لان احلا وبأ وهرحبلا بحاص 6ىنايوراا# 6

 كلذ دض ةيللا ىف لمفورع.يجرتلاو فيي زمأاو فريصتلا ليلق لقتلاريثك رحبلا ىف

 *ىعفاشلا ريغ ءاملعلا بهدم نما ريثك راتخأ قع ىرايتخالا 9 نعمأ هناق

 يارنلا فرج ءأ لإ فق ص
 1 م 9 1 4# د كر

 طيسوأا ىفهو خا امهنع هلأ هر مفاش ل بحاص ىف

 ةلكسم ىف يواملا بحاص ل هنع ةعبرالا مدقلا ةأور دحأ وهو نيدلا ةكز ف

 نسحلاىلع وبأ وهىنارفعؤلا اذهو مدقلا باحصأ تيأ يأ رثعزلابرشملا تقو

 لوقيىنارفعزلا تءمس ىجاسلا ىحي نب اير ىحي وب | لاق جاببصلا نب دنع نبأ

 هف ناكامو ىريغ دحأ نسي رظكل أرقبنم اوسقلا لاقت انعمتجاف ىعفاشلا مدق

 تأرق ٠ هيدي نيب راجي ىاسا قالطنا نم بجمنال يناوث ةرعش ىهجو

 جاسلا لاق ةالمغااو كسانلا وه اهأ رق رق نيباتك الا ابلك يتكلا

 دعما ىتأ نع قيببلا ىووو .ةنس نيس للم ىلع ارشوىعفاشلا بث أرق# ىلإ ذعأ ه0 مادا م و هذلا ع!

 < ةفللا لهأ نم ىنارثعزلا يذاقلا ناك لاق ىضاقلا ذورورملا

 2 تا كلوق وه ةيويبم و



 بيرقتاا بحاص ةجرت ا

 « دمج بأ ىف قيس مس ن نبدمم «ىرهزلاط 5

 نيسلا فر رح

 ء داوسلا جارخيف بذبلا ىف «ىجاسلا# 51

 نيشلا فرح
 لوأ ىف سيلغتلا ف بذإلا ف وهو رصتخملا ىف رركت ( ىعشلا) 4
 « الس رمهنظأ ىلع نع تادابشلا نع عوجرلا ىفف ناميالا باب

 يحب نب دعسأأ نب ملاس ريخلا ىفأ نبي ريخلاوب أوه ) نايبلا بحاصإ)

 بذبملا ظفحي ناكريس ةعنصم اهل لاقي نميلا نم ةيرق نم نارمع نب ىنارمملا

 نايبلا فنصو هيلا لحرو نمبلا دالبب للعلا رشن نايبلاب هحرشو هليل هب موقيو
 هةئايسو نيسو ناع ةئس قوت .كلذ ريغو ىلازفلطي هولا بيارغو

 «ةضورلا ىف ينعي هيف ( رحبلا بحاص ف 1/7

 وه اريثك اراركت ةضورلاو طيسولا ىف رركت( بيرقتلا بحاص) ١

 وهو يشاشلا لافقلا ىلع نب دمع ركب ىبا مامالا نب مساقلا نسحلا وبا مامالا

 بحاص ردقلا ليلج ناشلا مظع اذه نسلا وبأ ناكو مدقت اك ريبكلا لافقلا

 نم دئاوفلا ميظع زيرع باتتك بيرقتلا هباتكو قيقدتو طبضو قيقحو ناقثإ
 بإرقت بيرقتلاب دارملا نأ ىلع هل عالطأ ال نم مثوتي دقو ىنزملا رصتخم حورش

 يا رممألا دياع ىنأ خيشلا ىحاص زا ولا بويا نب ملس 8
 32 وص سا بحت و اند سا دس يلوا مسح 02 اسس ]

 نب نسحلا يأ فينصت هنا انرك ذ ام باوصلا لب طلغ كلذو



 7 ءاممالا بيذهم

 بحاص نإ لاقيو بيئذتلا هباتك ىف ىعفارلا مساقلا وبأ مامالا لاق لافقلا

 ىدايعلاو ماعوبأ خييشلا » هرذ ىذلا وهو ربظأ لوالاو لافلاغقلا هوبأ بي رقثلا

 ابعار ةنلابح اعلا نهرأا باتكى طيسولا خس ى مقو دقو تاق 8 عا ناو

 لاَ دقو ماهوالا عون ىف هنايب يأيصو مساقلا هياوص لب طلغ اذعو مرماقلا بأ

 ىنيوجلادهع ىبا خ.كلا ىلا هتلاسر ىف ىقييبلا ركب وبا نقثملا هيقفلا ظفاحلا مامالا

 اهريغولئالا نويعو مماوجلا مج باثكو برقتلا باتك ف تراطظن هل هةقحر

 ق وهو هأياو هن انهحر بيرقتلا يبحاص نم قثوأ ءاكح ايف مولم ادحأ رارف

 فصلا ىدثم هع هلل ىكر ىفاشلا طظافال ةياكد رثك أ هباتك نم لوألا فيعنلا

 باعذو اهرثك ا رأ هلبتكلا عامجا نم !عبج نيذصالا ف لذغ دقو رخآألا

 ينزلا ةئطز لع ىرخم الع اهتقرعم نم دبال ظافلا ةراكح نع انرصع 5 ايضعب

 تاه رت نم ريك نعفب صاخشيلو ء يقرب ةنم وهو ةيف ةئطخملام صعب ف لا ةرهحر

 دشأو هعالك لجأ ام هنع هللا ىفرف هرك ذاك دهاوش ىقبيبلا رد مث انباحصأ

 ةنلإ بحاص لع ةيابنلا نم مضاوم ىف نيمرحلامامأ ىنثاو هعالطإ رثك أو هقيقحم

 اند ءانلا

 « هنايب قبسو صاقلا نبإ

 » ةضورلا ىف ىنعي هيف «ىواحلا بحاصإلا عا/ا؟
 هلا دبع وبأ وه نيتلقلا ةلئسم ىف طيسولا ف ( قفاكلا بحاص إل 8/4

 »+ هناي قيس ىرييزلا

 كسلا م باتك فق ةطورلاف 1 كلام نببعك ىحاص رك د ْ ران

 اه عمار نس ةرارمو ةيمأ ب لاله اه قاقذلا باب يف

 « ةعئولا لوأ ىف ةضورلا ىف روكذم ةغالا ف (كحلا بحاصإ مال“



 هنع هللا ىضو ىناروذلا ةجرت 1

 فالتخا ىف لاةريثك مضاوم ىفسذبلا ف لوقينأذللا (نايقارعلا» مؤ/ؤ/

 ءايلاحمتفب نييقا رعلا هلوقو ىلإ ىفأ نب نمحرلادبع نب دحمو ةفينح وبأ ايه نييقارعلا

 هفنص باتك اذهو فحصيدق هلال هلطبض اكاو ىثم هلال نوئلارسكو ىلوالا

 امهفعضي ةراتو كاذ ةراث راتخبو اهيف انلثخا ىتلا لئاسملا هيف رك ذف ىفاشلا

 « داب فصن وحن وهو مالا بتك دحا وه باتك_اا اذهو انلاث راتخمو

 وهو رصتخملا نم ةاغبلا لانق باتكل وأ ىف روك دع 4 ىسنملا)

 م دوسألا باذكلا

 ءافلأ بق حج هيي
 مكن

 ذيملث وه ةمفشلا نم ىناثلا لوأ ف ةطورلا ف روك ذم ( يتراغلا) 41/5

 « ىودملا ليلق دئاوفلا هباتكو ةلساسلا ىف اتخيشو بذملا يحاص

 « يقركلا دايز فانك أوه ءامالا فوصتلا# ىى قالأ ءاذلاطل  ؟ ملء
 و7 ماا يف ىلع مرمر [ تكلا يصر را ة/آ

 ماهه وه قالطلا ىف ءانثتسالا ىف بذبلا ىف روك ذم 4 قدزرفلا]# 5١

 ابأ ىنكي فورعلا ىعباتاا روهشلل رعاشلا ىرصبلا ىميمتا ىعشاجلا بل اغ نبا

 ناور٠ هنع ىور خيراتلا ف ىراخبلا لاق ةربره ابأو ورمع نباممس سارف

 هتطيل هتباو حيت يأ نباو رغصأالا

 مامالا وهو ةنابالا بحاص وه طيسولا ىف هرك ذرركت (يتاروفا) 7

 واوثا ناكساو ءاقلإ مب ناروف ن دهسا نا ده نب نمرلا ذيع مساقلا وبأ

 ىناعمسلا دعس وبأ لظفأحخلا مامالا لق اذكه هدج ىلا ب وسنمنوت فلألا كعب و

 نايهمر ربشف ىو: .ثيدحلا قورودقملا ف فيئاصت هلو لاق باسنالا هياتك ف



 م١ هنع هللا يضر ىتقلا مامالا ةمحرت

 لاثقاا ركب ىبأ ةقمالث نايعأ نم وهو لاقو ورمي ةثاهبرأو نيتسو'ىدحا ةنس

 نول كفس ىنبامامالا يش وهو ةنايالا بحاصوه ىناروفلا أذهو قىذورملا ىععل

 امل اح رسشو ةنابالإ ايست هن ل ةمثثلا هباثك ىلوشثت 1! مصوة

 هياتك ىف هله ىورو هنم ىوذبلا ممتع دقو لاق مالا ةيطخ يف هيلع

 ضع ق وأ نيمنمصملا ضدي لاق نيم رحلا ماها لاق ثيحو ةنورن ىذلا ةنسلاو- رش

 باب ق لاقو هيأ لوقلا *يسنو ةهطلغتو ةنابالا يبحاص هدارق !ذك فيناصتلا

 هطارفأ نيم ملا مامأ ىلع ءاماعلا ركنأو هب درفنيام لقتب قوثومرغ لجرلاو ناذالا

 ضع لاق رجيلا بحاص لاق ثتيحو هطارفأ ف هوطلاغو ىلا روغلا لع ةعانشلا يقف

 «ىناروذلا هدارق ناصأ رت انباحصأ

 فاقلا فرح

 م رماسلا اكن ىف بذهلا ىف ةفيلخلا 4 رهاقلا) 1 ر#

 باتك لوأىف مثفقولا باتك ىف طيسولاو بذبللا ىفروك ذم ( ىّتقلا)

 ةانثم ءاي هيف نوديزب دقو ةدحوم اهدعب ءاتلا حتقو فاقلا مقب بذيل نم ددعلا

 وهو دعاوقلا يلع ىراجلا روبشلا حيصقلا وع ل أوالاو ءابلاو ءاتلا نيب تحن نم

 مولع ىق لضاتلا ىوغللا بتاكلا ىرؤنيدلا ةبيتق نب لسع نب ل ديعد م وبأ

 أابنظأ اهددع تيستو اهتسريف ثأر أدج ةريثك تافنصم هلو دادشب نكس ةريثك

 لكشمو نآرقلابيرغاهتبأرىتلاهبتك نف مولعلا عاونأ ىفافنصم نيت ىلع ديزت

 نويعو فراملاو يئاكلا بدأو ثيدحلا فاتشمو ثيدحلا بيرغو نآوقلا

 دايز نن دمجوهيوهار نا نع ةييتق نبأ ىور باسنالا ىف ىناعمسلا لاقرايخالا

 ليقو لاق نيتئامو نيعبسو تس ةئس بجر لوأ ىف تامواهريغو ىدابزلا

 8 ىرخز لا روصتع وب عام 2 نانو نيد أعو نيعبس ٌةنرعأ ةدهقلا قدك انأف حيا وعام أ +! ةلإ [ 1 هيكل ماق 4

 8 ىحك نا ةلهو م ةبدتق نا عويس ةخللأ . بوذهت هباتك ةمدقم

 ( ءامالا بيرت ؟ جست م)



 باك ىف بذبملا نمدحاو عضوم كيس روك ذم 6 ىئاثلا لافقأا 1:86 ١

 ريغ ىف بذهملا ىف ذهل سل هنبا نبا هنا تفيدجلا ع وزن ةلثسم ىف حاك تلا
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 اهنم_ةريثك عضاو + ىف ةضوراا ىف ىثاشلا 008 ىلاعت هلا ءاش نا هرك ذأس

 نم ىناثلا بابلا رخآو ةقيقعلا باب فو ضرملاب ملا زاوجيف رفاسملا ةالص رخآ ىف

 ةيابنلاو طيسولا ىف ىذلاو ريكا ىشاشلا لافقلاب اذه فرعي و رارفالا باتك

 اهوحتو رحبلاو ةدعلاو بيذوتلاو ةمتتلاو ةئابالاو نيسح ىضاقلل قيلعتلاو

 ىف رركن ىثاثلا نأ مث ريغصلا ىزورملا لاغقلا وه نييناسأ رخلأ بتك نه

 هققلا بتك ىف دجويو لدجلاو مالكلاو لوصالاو ثيدحلاو ريسفتلا بتنك

 ركاوبا امتنا دحاو لك نأ ىف نالائثلا كرشاو نييناسارخلا نم نيرخأتملل

 مسالاب اًضيا نازيمتيو اهناظم نم انرك ذ اب نازيمتي نكل ىعفاشلا لاثقلا

 ن. ىلع نب دمحم همسا ىثثاثلاو ىزورم ريغصلاو ىشثاش ريبكلاف يسقلاو

 مهفعاو رهنلاءارو امب هرصع ماما ناكو جي رس نبا يلع هقفت ليعاسأ

 دمج ركب ابأ ناسارخم ممس ثيدحلا بلط يف لحرو لوصالاب

 مح ى3أا ككاو هنإ ةأ مد ب ةاص_أ نأ
 ىريبطلا ريرج نب دمج قارعاابو  ةنارثاو ةهزخ نب يقايحلسا ةيلا

 هنارقأو مهلا أ ماشكلابو ةورغ ايإ ةريزحل ابو امهنارق أو ىدنغالاو

 فنص نم لوأ وهو تافنصلملا لجأ نم تافاصم هلو اهريغو ةقوكلابو

 اباتكوةوبنلا لئالد ىف اسيفن اباتك هل تيأرو ىعفاشلا ةلا_سر ح رشو لدجلا

 تانئعم هل هتاقبط ىف قاحسا وبأ خبشلا لاق ةعيرشلا نساحم يف الدج

 ىضرىئاكلاةلاسر حرش هلو هقَملالوصأ قق باتك هلو اباثم دح ال سيأ ةريثك

 ب الثو تس ةنس وتو لاق وبذلا ءارو اهف ( ىعئاشلا هقف رشا هنعو هلع ثا

 1 كاش أ ءايألا لاتو ثاعم قات ءرمدغ لاق ةئاملثو
 لانتلان خيش ناك ىيلكأ هللأ فيع ونأ ماه 50 لاكو نخأسلا قون عرجخ باث هن امدن و

 باسل الا ف ىئاهوسلا دوم وبأ لاقو رضع ءاماع نم هتيفل نم ملعأ يثادلا



 ا هنع هللا ىضرريبكلا لاققلا مامالا ةمجرت

 اهيتق ناك ةعفادم الب هرصع ماما شاشلا لغأ نم يعفاشأا هيقثلا يشاشلا لافقلا
 ةروب_ثم فزاصت هل برغلاو قرشلا ىف هركذ راس ارعاش ايوغأ اندحم ايل وصأ
 قاحسا نب دمر كي أ ممسروغلااو ماشلاو زاجحلاو قارءلاو ناسارخ ىلأ لحدو

 ؟ احلا هنع ىور مهريغو ىوغبلا مساقلا ابأو جا رسسلا سابعلا ابأو ةعيزخ نبأ
 ىدحاةنسدلو مهريغو ىلسلا نمر اا دبع وبأو هدم نب هللا دبع وبأوُّشلا ديع وبأ

 نمر ةثاملثو نيتسو سمخ ةنم ةجحلا ىذ ىف شاشلاب تامو نيتلامو نيمسنو
 نينالصلا نيب مج زو لاق هنا ةضورلا ىف هنع هتلقنام ىئاشلا لاغقلا بئارغ

 طقس غلب ىتح ةقيقعلا ترخا نا اولاق باحصالا نأ هبئارغ نمو ضرملا رذعب
 ىثاشلا لافقلا نسحتساو هسفن نع ةقيقعلا ىف ريخم وهو دولوملا ريغقد> ىف ابكح
 ىعفاششلا صن نعاولقتو ةوبتلادعب هسفن نع قع هيلع ىنلا نأ ىوربو اهلمني نأ
 طيورلا ىف همصن تيأرو فنصملا لاق هوب رغتسإو كيذ لعفي ال هنأ ىطيوبلا ىف
 رمهلو هريغدنع قعي ال ءانمم ناف قبس امل ادام سيئو لاق ريك نع قهي الو
 همت ج رخو اذك كل تيهولاقولهنأه بث ارغ نمولعأ يلاعت هللاوهفت نع هقع ىننهيف
 غورذملا دةعلادعب ضابقالاب رم امه سفن ىلا ين هنالضابقالاا رارقانوكيلاةكيلا

 جور ديرب نأزا ول ضايقالاب أ رقدز وكب الاولاتق كلل ذىق باحصالا هفلاوخو هنم

 نب رصن وبأ اندشنا لاق قوبل نامالا بعش ىف ةزاجالاب هبورنايفو ةبطاب هنع
 هىلاعت لادم ىثاثلا لافقلا ركب وبأ خيشلاندشنا ةداتق

 لك أ نم ىلع حابم ىدازو 2لزأ نم ىلع ىل-ر عسوأ

 لخو زي ريغ نوكي مل نأو اندنع امرضاح مدقت

 لبأ مل نمف ميثللا امأ» هب ىضريف ميركلا اماف

 تو كح 8
 دنس



 ماو فاكلا فرح م

 فاككلا فرح

 ,ىسيأركلا ديزي نب ىلع نب نيسحلاوه ةثالثلاف رركت «ىيباركلا)ل 5
 .مهظفحاو هبله تابئابمهربشاو هنعمل يضر ىفاشلا مامالا بحاص ىدادغبلا

 عيارلاو رو" وبأ ثلاث لاو ىف ارفعزلا ىن زاملاو مدقلا هبهذم ةأور دحأ وفر هيهذأ

 نايل َ عيرلا ناميبرأ و ىنزالاة همس ةديدجلا لآ وقالا ةاورو ليثح نب ده

 لعالا ديع نب ساوبو ةلمرحو ىلطعب وبلاو ىدارملا ناملس ب عيبرلاو ىدوطلا

 افراع اياكم ناكو هعورفو هقفلا لوصأ ف ةريثك فيناصت هلو لع وبأ هتينك و

 ريثك قاخ هقعلا هئع ذخأو هريغو ليدعتلاو حرجا ف اضيأ فئصو ثيدخلاب

 وهو فاكلا سكب سايرك اهدحاو طظالؤلا باشا ىهر سي أركلا ىلا يبسلو

 سل ةئدع ف 5 ههحر قوتو ابيلا يسن يعيش ناك هناا ببر عش ىسراق طفل

 3 باوصلاب هيشأ وهو نيتئامو نيعيرأو نا ةنس ليقو نيعبرأو

 ه«تانآ ميلعت ابقدصأ اذا قادصلا ىف ةضورلا ىف فد ذم (ىناكلا) علال

 نعسلا متقوفاكلارمشب وهو بذوملانم ةقباسملا فروك دم( صكلا) ؟لبذ
 هو 8-0 م - تنل

 م عسك نم ث راحلا نب لادلاب و ةمجعملا نيفلاب دماغ همسأ نيتلمهملا نيعلا رسكو

 «مدنلاف لدلأ 4 برضل ىذلا وو سيق ْن براغ همسأ ليقو برام ىف نم

 اهريغو ةمفشلا باب ىف ناهمححر ىعفاشلامهرك ذ نذلا ( نويفركلا) 59

 « امهباحصأو ىلي ىبأ نب رجلا ديع نب دمتو ةئين> ولأ مه

 - فرح ملأ ؛

 ىف هرك ذ رركت لوس نب يلع نب دمع نسم أ وبأ وه (ىسجرسألا)

 ه ىدررألا نسحلا يأ ةجرأ ىف ينكلا ىف رك د قبسو ةضورلااو بذيملا



 486 ءامم الا بيدهم

 وه بذهملا نم ريسلا باتك ىف هك ذ فورعملا رعاشلا ( ىنتلا) 9

 رعاسشلا ىفوكلا ىنمملا هللا دبع نب نسحلا نن نيسحلا نب دمحأ بيطلاوبإ
 سمع ءأخأ هلو هلأ ىلا ل لا أ ولأ آل 3
 سَ توع ةايصأ ةوتحو رعشلا عيادب ن نم اةلو فقورعملا نا ويلا ينبح ام ديعأ يسند 1|

 اب ءاشنو ةئامالثو ثالث ةنس ةفوكسااب دلواهريغو باد »أ ىلع ةلمثثم

 ةنم تام هئاويد حرشب ءالضفلا ةالا ىنتعاو ءرفص ىف رعشلا لاقو ماشلاو

 ىعدأ هنال ىنالا هل لبق اعا باسنالا ىف ىناعملا لاق ةئامالثو :نيسهخو عبرأ

 صمم ريما ولو هيلا ج رخل مهريغو باك نم ريثك هعتو ةوامسلا ةيداب ىف ةوبنلا

 بذاو بات هنأب هيلع دبشأ مث اليوط هنحسو هباحصا قرقو هرساق ةيديشخألاب

 ليق اا ليقو هرصمع لهاقافو داجاف هلاقو رعشلا بلطف هقاطأو هاعدأ امف هسفن

 لمصتاو دوم ىف ملاصك بيرغ « اهكرادتةمأ ىفانا رش لاق هنال ىنتلا هل

 هحدُش صرافب ةلودلا دضع ىلا راص مث هحدمرثك اف نادم نبا ةلودلا فيس

 ةنس _ناضمر ربش ىف ةيئاعنلا نم برقلاب قيرطااب لتقف ةادقب ىلا داعو

 « ةثامالثو نيسمخو عبرا

 ىن ملا فنص ءامسالاىفمدقت ى م2 نب ليعامسا مههارب وباوه(ىلزلإ) غ9
 1 : اعهذل ه2: اع ام : 1 ذأ 3 1

 الا يهدم لع ل ةيهدم فخ ادرقم اياك
3 5259 
 ةيامل 5 يجيادنبلا ىلع وبأ هركذ ىف 2

 هوضولا ضقتبام باب ىف نيم رحلا ماما لاق ةساجعنلا ةالصلا باب رخآى عماجلا

 ضرف فيك ءوضولا ضقان ثدح هنيع ىف موالا نأ ىلآ ىنزال بهذو ةناهنلا نم

 الوقكذ ج رخو لقعلا ىلع ةيلغلا تابجي هقحطأو نكمشلا دعاقلا ف هيهذم درطو

 الرق ىعئاشلل جرخ اذإو بهذم بحاص ويف ىأرب ىنزملا درفت اذاو لاق فاش

 ف ىهفاراا لاقو ةلاو ال يهذملاب قحتلم وهو 5 جير رك نم رم يلوأ هج رختف

 رك ىرأ لاق هنا نيمرحلا ماما نءقلع ايفو لكولا ماخ لأم ىف ماخلا باب

 أمينأف دقو فسو ىفاك 9 ىعئأشلا لاوقا ف 3 أ 28 اير ينزأأ رايتخأ

 ه امهيحاص لوصأ نافلاخم



 هنع للا يمر ىدوعسلا تادبع ىلأ ”همجرت ؟رك

 طظ.سولاف 31 دو ةضوزلا ف 5 د رك أنياصصا نم (ىدوعسملا) 3

 دوهسم لا دقغ نب نأ نا دوعسم كالا دبع نب ليغ وه ناوالا بارك ّق

 + نع ويس 00 5 1 :
 وناآلاقىزو راالافقلا بادصأ دع حاورهلغ مزورملا هلادمع وب أمامالا ىدوعسأأ

 ةريسلا نيحاشرو ادا زام اعاز ريم داق اند ىدوعسللا ناك نا كس « 1 0 ١ ها ئانامأمأ اذه م 0 اهمسلا دع

 فين ةن قف ىفوتلاثقلاهذاتسا نملياقلا ثيدحلا عيسوهيف نسحأ أن يزل ارصت# حرش

 ىناروقلا مساقلا وبأ مامالا حو ىف زاممسلا مالك اذه ورع ةلاهبرأو نيرشعو

 لوقي ديعلا ةالص لصللا نأ اذه ىدوعسملا نع ةدمعلا هباتك ىف ةنابالا بحاص

 كرابثو كدمحمو ميللا كلاديس كئاوزلا تاريكتلا نم نياريبكسا لك نين

 روبشلاو بيرغ هلات ىذلا اذهو كريغ هلا الو كؤانت لجو كدج ىلامتو كيسأ

 كلذ ريغ ليقر ركأ ماو للاالا هلا الو ف دجلاو للا ناحبس باحصالا نع
 هذه نايب ابنم دئاوف لقتلا اذه ىفو بذبلا حرشو ةضورلا ىف هتحضوأ دقو

 هتباك_كل لاثآلا ةيحص ىف هقفر ىناروقلا ناف ىدومسلا ةلالج ابنمو ةلثسأا

 لاق هيف لوقي نايبا بحاح ن أ اهنموت هتاالج مظع يلع لباد هقيلصت ىف هلع

 هقرعأو شحاف طبع اذهر ةنايألا بحاص 4 ديرو أذه نه رثكيو يىدوعسملا

 اهدستف ايتيسن ف رايدلا ذعيأ اوذلتخاو نما قا تثمقو ةناي الإ نا ةيطس و هدحأو

 وبأ وعو ةنايالأ حراش هذ 5 اذكه ىناروثلا ىلإ مهصعلو ئىدوعسلملا ىلا موضعي

 ف ماك ام ىدوعسلا فرط نمو ةدعلا ةيطخ ىف ةدعلا بحاص ىربطلا 5 3

 « ضيبلا ىلع ناح نم ةلكس ىف ةمع طيسولا

 ه .ىفلاباب ىف رسصتحلا يف # ةفيلخلا ىدهلا # 5

 ىدعملا ةغبانا وه بذهملا نم راعلا ةكزيف روكذم ةرعاشلا هفباتلا) 8

 ىذلا ادهو ةقباتل مينم دحأو لكل لاشي ة عام ءارمشلا فو هنعّشأ| ى نر ىباحسملا



 51 لئابقلا ف لصف

 نب ةعيبر نب مضلاب سدع نبىدع ن سيق وهو ىباحصلا ىدمجحلا بذيملا يف

 م ةيعاملا ف | نضاع نيرمعلا ن نكد فاللخ ةيسأ - ىو ىلإ ابا ىنكي ةدعج

 هيف آطُأ هق ذل
 ذاب وط ارهذ مراس 2

 نيثالثوحن 7 3 * ةلهاجلا 9 رمثلا لاق هنال يانا 4 هل ليق اعإ ريلا دبع نبالاق

 انآ ْ

 نم بورض ةيلهاملا ىف ءرهش ىفو ةغبانلا هل ليقف هلاقق دعب هيف مِن 9 ةنص
 1 "* آل

 «رائاوةنحلاو ءازجلاو ثعبأ| تايثاو ديحوتالا

 ءابك اهنم زياجلا ىف ( ىئاجتلا) 51

 اهو و لئابقلا فدصف

 ه«بذبلا نم زوشنلا يف ةيمأ ىنب مجشأ ىزعاا دبع نب دما وب) 31/

 فلالاف رح
 لاق ل نارا نم عضاوم ىف يلاعت هللا م مركذ مهنعشاىضر(راصنالا) 5م

 باتدقا ىلاعت لاق الأو ثيرجايملا نم نولوال بائدقا ىلاعت لاقو ةب الا راصن الأو نيرجابملا نم نولوالا نوم.اسلاو ىلاعت هل

 حيحص فو ةب آلا ةرسعلا ةعاسفف هوعبنانيذلا راصنالاو نرجابملاو ىنلا ىلع هللا

 نم ايح معن امىلاق ةداتق نع دنحا موي لتق نم باب ىف ىزاغلا باتك ىف ىراخبلا

 نب سنأ انثدح ةداتت لاق راصن الا نم ةميقلا مويزعأ ءادبش رثك أ برعلا ءايحأ

 مويو نوعبس ةئوعم رمب مويو نوعبس دحأ موي مهنم لتق هنأ هنع هللا ىضر كالام

 ف هتحرش رغأ ىورو زعا هلوقو ىراخل لاحم .دص ىف هلغثا اذهنوعيس ةماهلا

 نب ا ال تلق لاق ريرج نب نالبغ ن ع ىراخبلا ححص ىو ىراخلا ةيشاح
 ماع

 مآ كأو يصر تالا ! تبأوأ هع نإ ضب كقأم

 « ىلاعت هللا انامس لب لاق

 ئ ىلادت م



 ءايسالا بيذبم ك1

 ءايلا فرح

 م« بذيل نم ةندطأ رخآ ىف » ركب وذل 0 غ5

 ءاجلا فرح

 «بذهملا نم ةبصعلا ثاريم لوأ ىف اهالك 4 ءىطوتبو معونب 3 6 ©

 ءاقأأ فرح

 3 # فيقأ وثب هم م١0

 مسا فرح كاف
 نجلا نم ارفث كيلا انف رص ذاوتاغللا مسقنملقني نحلا # حجوتب# 65

 م ةروسلا رخا ىلا ىحوا لق نارقلا نوعمتسي

 الأ ة
 ءارعأ فق

 مجدد فورعم ليجمهناذ الإ بأي ٌق ة بذيملا ق 6-5 غةشب

 «دالبلا رثكأ مهداليو سانلا رثكأ مهو مالسلا هيلع حوت نن ماح ىلا مهيسأ

 قم ناذآلا ثيدح فذ * 5
 1١

 ا ىب نم الحر قراطتسا ب ذهملا ن 4. نامفلا باب ف هوغ

 نركب نب لع نإ بعص نب ميا. نب ةفيح يأ بسنت ةفو رعملج دق ىه ةةفينح) ( 5

 ةزرمهلاحتمب هنأ نب أةدح وم ايمن كاس نون مث ةروسكم ء أهم بمنه نإ طساق نب ل و



 5983 ءاخلا فرح

 7 مم نيتلمهم ةنك اسنيع مث  ةهومضم لادب ئمعد نب ةلسبلادالا دقو ءافلاناكساو

 ف هذه بااغ ناكو ة ةعيب ر نب دسأ نب ةليدجنبأ ةددشمء أي 3 .ةدوسكم مي

 ءانلا ف رح

 ىف رصتخلا ىف ءرك ذ نيمعلا حتف وأ ةثلالاناكساو ءاحلا حتنب (معنخإل 6 1/
 يافملا حتتلا وبأ لاق ةفورعم ةليبق ىهو حاكنلا لوأ قوديف بذهملا فو جملا

 هانإ اهوزنل كالذب تيمس ةليبقلا هذه نا ليق لبج مهثخ قاقتشالا باتك ىف

 نم دحأو لك لدي نأ ىهو ةمعثملا نم كقذب اومس ليقو لاقهياعاهدقاعتو

 ه مدلاب خطلتلا ةمعثلا لبقو لاق ادقاعت, مث هبوجنيهتقان رخنم ىف هعبصأ نيلجرلا

 بذبملانم ريسلا باتك يف اهركذ ءاج ةفورعملا ةليبقت مسا(ةعازخ) ةءرق

 نع نالف عزخ لاقي ثيالا لاق ىرهزالا لاق ىازلا فينختو ءاخلا مب ىهو

 مسالا اذهب ةعازخ تيس لاق مينع سنخ من ريسم ىف مهعب ناك اذا هباحصا

 راسو !وماقاف مهنع اوعزخم

 مهنالةعازخ كلفياوس اما يبلك_ا نبا لاق تبكسا!نبألاقو هماشلا ىلا نورخ لإ

 ةعيبر نبو رعونب مهولاق ةكمربظ اولزيف بر امنماولبفا نيحمبموقنع اوعرخم

 : كم ىلإ | ءاق تدأ "0 ا
 وومت اف بزاأم نم اذني وق مم 1 راض انادي 2

 هركذام اذهو شع ميها ربا نبدريغو رباحبلا رحب نم لراوهو ةثراح حن مىهو

 ىبىلاهنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ ب تك بذبلانمراقلاةك زلوايف هلوق هي ردزالا
 شافخام!مبف ن نم نطب ةبايشىنب م ها م سرولاو ةرذلا ةاكز اودأنأ شاف

 نم ضعب هطيضو ةءجعم نيش م 2ث فلا 3 ةددشم ءاف : ةمومضم ةمجعم ءاضيف

 نيشيف ةبابش امأ امهيف» ءاقلانيذخت عما ابمضو ءاخلا سكب بذيملا ظافلا ف فنص

 باوصلاوهاذه ءاه ين ةدحوم ءاب من ” فلا مث ةففشم ةدحوم هأب م ةحوتفم ةمجعم

 (املالا ينم جادا م)



 ءاممالا ببذهم" 6

 تافئصملا لكا وهر لوسالا و الركام نبا ءرك ذ اذكو ةقتلا خسفلا ىف دوجوللا

 اذه امدحأ نيبجو ىلع بذهلل ظاذلا ىف نيؤئنصملا ضعب هطيضو نفلا اذه ىف

 ةنك اس فلا مث ةحوتفم تدم نم ةأنثم ءأي مث ةحوتمم ةلمبم نيسب ةبايس ىلاثلاو

 ءاملا ناكساو .اثلا حتفيف مهف اءلو ه لاق اك سيلو ريظالا وه اذه نأ معزو

 * ةفورعم ةليبق

 ةفئاطمهبتكسلا اذهميجنم ةاغبلا لاتقىفيهرك ذرركت (جراوملا) 60

 « قاعمسلاو فراعملا نم مهاوحا لقت هنعهّللا ىطر ىلع لعتجرج

 هكأزل اميدقتب راصنالانممهةقباسملا بابل وا ىف بذبلاف4قيرز ونب) 5 9 ١

 نيسلا ف ىدح

 ه بذهلا ن * عاضرلا ىف : ةرهز وابو دعسواب ( ةرماسلا) ١

 ل 2 امك ذراصنال أ! نم ةقورعع هلي مدللا رحل 4 ةفس وبل 5 9

 مالا في ىلس مهيلا ةبسنلاو ةمثالا ةفص باب قو بذرملانم ريسلاب ات ك نمبلسلا

 اهرك دقو نيثدحنلا نم نوقئملاو ةءاثا لعأ هلا ىذلا فورمملا حيحصلا وه اذه

 هب نيثددلا نم نورثك الا وأ نوريغك

 8 0 ذا .يتالصلا هع م 00 م ١
 مهم وا تالذدذ وبذدولا نيو زاصلا ةعص يق ميس و 6١

1] . 

 مهن نع نطب راملا ةكز ىف ةبابش ونب 4 ١



 ؟ لئايقلا ءامسا

 «(نوثباصلا)

 ءاطلا فرح

 لوأيف ملسمحرش ىف ربرحتلا بحاص لاقوروبشملا ىلع ةزمهلاب (ءيط) 57

 ايس نب نالبك نب ديز نب ددأ نب ىط وهو زمهي الو زمه بقانملا باتك

 ه ريح نا

 ىصق ىنيارادلا دبع ونبو# ىزعلا ديعوتب ) 317

 بعك نب (ىدع وب )3 4

 ,ىع رصتخلا نم تاوملا ءايحإباب لوأ ىف ةروك ذم ةليبق( ةرذعونب 93 9

 ىداف يني هللا لوسر نأ بذبلا نم ريسلأ باتك ىف هلوق © ةلمهلا نيعلا مضب

 « ةفورعم ةليبق فاقلا حتفو نيملا مضب وه ليقعنم نيلجر

 ةفورعم ةليبق ةعبجلا ةالص فبذهلا ىف مهرك ذفوع نب (ورمع ونبإ) 0

 سصوالا نب كلام نب فوع نب ورمع ىلا نوبسنب مهنع هللا ضر راصنالا نم

 « ءابق نوئكسي اوناكو

 ١ بذولا ةدر رخآ ىف (نانطغ) «



 لئايقلا ءامس ا

 « بذهلاو رصتخلا ف مهرك ذ رركت 4 ةعبسلا ءابقتلا ]ا 25

 فاقلا فرح

 «شيرق 9 ةنانك ىفطصاهللانأ » ةلئاوثيدحسمىفو «رشلاو ريخلا ف شيرقل

 نب بعك وشب مهو حاطبلا ش 2 رد ناعون ش سس رك باننالا لعأ لاق ثيدحلا

 8 ءىوأ نب رماع ون مو رهاوظلا شيرقو .ءىوأ

 11 هاجر ف ةقرأ 7
 ةظيرقلا ىلا ناتبوسنم ةنيدللا دوهم ن» نآتليبق ب ريضنلاو ةظرقإ)و

 « نيوخأ ريضنلاو

 نالاقى رهزالا لاقف اهتيمس بيس ف فاتخا فور همةليبق ( ةءاضفإلا ©

 ةباك اضيأةءاضقلاو اعضم هعضق لاقي ربقلا وهو مضقلا نم ةذوخأم ىهىب أ رعالا

 عضومىف ىنأرعالا نبأ لاقو ىرهزالا لق بورحلا ف نيبيلك ءادغنأ اَناكو ءاللا
 خيب كك ل محلا بحاص لاقو ىرهزالا مالك اذه ةعاضق تيمس هبوررقلا ةعاضقلا رخآ

 و روقلا ندوه ليفو لاق قرغتلاعضقتلاو عاضقنالاوهمأ مه هعاضتنال ةعاضق نويسع

 « ريسلا لوأ ىف رصتخلا ىف دوببلا نم ةليبق ( عاقنيق ونب)

 فاكللا ف ى
 سس

 بيلا يق رركت ( ةنانك) ماا

 ادح_كرشملال وخد ىفةمذلادقعرخأ فب م ملا ىفةفو رعفةليبق (ةدك) ة؟ م



 15 1 ءاممالا سبقهم

 يي .

 « ريسلا ف «نابل وب 83 8

 ميلا فرح

 موزختونب © سوهملا » 6٠

 مممأ يلا اويسن ةفورعم ةليبق ةقرسلا لئاوأ يف بذهملا ىف ( ةنيزم) ١
 » ىتزملا لثغم نب هللا دبع ةمجرت ىف قاعمسلا نم لقني

 دسأ ىنب نم ليقو لاق ةعارخ نمنطب مه ىعفارلالاق (جلدم ونبإ9# 09

 بذبلاو رصتخملا ف ؛قلطمصلا ونبإل 2#

 نوحبسإ روننمدكئ اللا قلخ ثيدحلا ف مرك ذ رركت (ةكئاللا)
 لعاج.هتك المو هلل اودعناك نم .هتكئالمو هّللب نمآ لك .نورتذي ال راهنلاو ليلا

 «اردب ةكئالملا دوش باي نم ىراخبلا نم 'ةبالا ةحنجأىلوأ السر ةكئالكلا

 دقو اهريغو ةكمنم رجاهنم م بذبملاف مك ذرركت (نورجابملا) 0

 نأ .ةي آلا نولوالا نوقباسلاو .مهلضفىلع عامجالاو رابخالاو تايئآلا ترهاظت
 53 "م الدلو : 5١ 3 31 لأ ءرثلا
 تابأبق اه مهم ةرجطأ تتيدجحو ارجاهم هدزب ند 02 نمو أاورجاهو اودمأ نيذلا

 ْن روذلا فرح

 بيلا ف مهرك ذررك_:بلغتو ءارهو خوتتأ برعلا ىراصتن) 0

 1 411١ .اسمجس ما هدف 114 ح1 8# ل ا ا 6 هدمللا خ3 “+
 ىف كمللاب ءافأ ناذ. ماو هد ولأ ءايلا حسفب ءارم 8 ةيزدلا ىف رصيصعأ ف مهر دو

 م سايقلا ريغ ىلع ىاعانصك ىفا ريم أهيل ةيسنلاو ةعاضق نم ةفورعم ةليبق

 - رصتٌغا نم ريسلا باتك ق * ةثاقث وابل ةأثأ/



 نالف وخاوزنالف نباهيف ليقام 5

 فائم دبع ىبا سمش دبع وئبو #لفون ونيإ9 578

 * ابيف اورركت بلطملا ونبو 4 مثاهونب ر معه

 « صاصقلا نع وفعلا لوأ ىف ( ليزهإ) ه٠

 ه ريسلا ف ترركت 4 نزاوه )ل ١

 ه مهرك ذرركت (دويبلا 517 ١)

 نالف وخأو نالف نبا هيف ليقام

 * نو.ضمريغنهرلا باب ؛ لوأقرصتخلا ىفروكذم ا( ةينأ يا نال ه

 سوبا مخ

َ 
 نمر أا دبع وه دحأ مويملتق نع ىهم : ىذلا 4 قيدصلا ركب ىنأ نبإ م١ 8

 « ةاذيلا لأتق رخآ ىف رصتخلا ىف روك ١

 ةعجلا باويأ نءلوالا رخآ ىف طيسولا ىف ىدوريلا (قيقملا يأ نبا)» 68

 « نمحرلا ديعزب دهم همسأ رصتحملا ىف رركت( بيئوذ ىف نبال 5

 «ةندهلا ىفرصتخملا فروكذمهنع هللا ىضر ىناحصلا (ةعيبر ىفأ نبا) 6 ا/

 ه رصتخلا ىف رركت ىعفاشلا خيش ( كيدف ىنأ نبأ ) 4

 « دمع وه بذوملاو رصتخلا يف رركت ( ىلإ أ نبا )

 « ها اذلا نيعلا عيب ىف بذبملا ىف 4 ةكيلم لأ ن نبأ) ةهمء

 وه نهرلاو فاسلا باب ف رصتلا ىف روكذم 2 حب ىأ نب 5١ ١
' 

 « راسب نب هللا دبع



 ؟+هم هلع لأى ضر موثكم مانا ةهجرت

 فلا ميسم ىف رصتحلاف روكذا ىعفاشلا خيش «ىبحي ىلأ نناظ 67

 0 ميهاربأ ةيسأو مهدنع هأو فيعض

٠ 
 1ع
 « مطوع لقتال ةلأس ىف ريسلا ف بذهلا ىف لاثأ نيا» عة 1

 ب« وه ةقباسال بأي ىف بذبملا ىف روك ذا ىناحصلا ( عردالاتا)

 ناوكذ نة عردالا مساتالءهلا نيملابو ءارلا حتفو لادلا ناكسإو ةزمهأ

 ملاك الام هبات لقتي نجحم عردالا ىنأ مساو ميعت وبأو هدنع نبا ءركذ

 طيولاو بليل نم فئولاىف روك ذي ىوغالا مامالا(ىلارعالا نا) هوه

 لوأ ىف ىرهزالا روصتم وأ مامالا لاق هللا دبع وبأ هتينك دايز ن دمهم هيسأو.

 آدهاز اعرواطاص الجر لصالا فوك ىنارعالا ن هللا دبع وبأ ناك ةغالا برقي

 مايأو برعلا باساب ةفرع٠ هلتناكو هريغ هظذحيملاع بلا رغأا نم ظفحو اقودص

 ؛غ لاق بلع سايعاا وبأو ريرمغلا ديمس وبأو رمشو تيكسلا نا هنع ىور

 8 نيتئامو نيثالثو ىدحأ ةنس تام

 مالا نب داب أ لاقيو ةدئاز ن سيق نم وربع وه مودكم ما ناو عى

 ىو نب رماع نب طيدن نندبع نب رجح نب ةحاور نمره نب بدتج مصالاو
 هال ا 0. 1

 مآ ناب فورملا ىثيرقلا ةدياز نب هللا دبع لاقيو ىرداعلا ىشيرقلا بلاغ نبأ

 ق تعدل 3 الوأ 0 وذ اكو رع هيسأ ىف حيحصلاو يش 0 أ لا نذؤ# مونكم

 0ث اياادح ىف سس تن ةمطاقأ لاقن 0 ربع هايس ّط نأ لوسر نا لس حيحص

 امبساءوتكتمأ 9 موتك مأ نبا ورعش# نبا كفا َْق ىدتعا ابحوز ىالط ةصق

 سي

3 

 32 اه مم أ لا هذ 0 كيلي ةمل ةعدخ أ َن نال ةلعو ابنع 5 ىكر

 دعا ريصو هيلع هللغأ ىلد هلئأ لواسر مدقم لبق ةنيداأ ىلا موتك مأ

 .٠ ملا جمماص هايد اننأ 6 ا. : -
 2 يغلا لع هنأوزع قرم مشع تنالث 7-5 ىلا هفلختساو زخم نن نع مه

 - 0 د 1 م.م



 اهنعشا يضر ىعفاشلا ثني نبأ ةعجرت ١

 ركذو روبثملا وه اذه ذئموي ءاوللا هعم ناكو اديبش اهب لتقو ةيسداقلا احتف دبشو

 ىمعالا وهو ابب تاغ ةنيدملا ىلا مجر 5 ةيسداقلا دبش هنأ فراعملا ىف ةيبتك نبا

 (ىمعالا هءاج نأ ىنوتو سبع) هلوق ىف هباتك ىف ىلاهتو هناحس هللا ه رك ىذلا

 ورق ةيسأ نأ ىلع نورثك الا ريثالا نأ لات هنع هلل ىضر ةروبشم هتليضفو

 ةنيدملاىلا اهنم غجر ىدئاوثا لاقو ةيسداقلاب دهشةساو لاق ريبزلاو بعصم هلاقو

 ىف ةرم ةرشع ثالث ةنيدملا ىلع هنلختسا كو ىبنلا نأ ىلع ارق وقتنا اهب تاف

 خلب ام هغلي لق نيتره هفلختسا سنأ نع ةداتق لوف امأو ربلا دبع نأ لاق هئتاودع

 «طيسولاو بذدملاو رمتحلا نم ناذالا باب ىف ررك هريغ

 ىأ نبا معزي اهنع هللا ضر ىناه مأ تلاق بذبملا نم ريسلا باب ىف هلوت

 امهنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع اهوخأ وه اهمأ نبأ ترجأ نم لئاق هنأ

 < اهيوب ال اهاخأ ناكو

 سايعلا نب دمحنب هللاديعنب دممنب دعا وه ( ىعفاشلا تنب نال هدأ

 نب بلطملا نب مشع نب دبزي دبع نب ديبع نب بياسلا نب مقاش 0 ناي ء نبا

 هنعهللا ىضر مامالا ىعفاشلا تنب نيا وهوابهذمو ايسن ىمفاشلا يبطل فانم ديع

 هتينُك رىهناش ثلا مامالا ثفب بنز هدأ مهريغو انباحصأ بنك 2 فر 2 أاذكه

 خيشلاهركذ اذكهو هريغو ىزارلا نيسحلا وبأ ةقللا مامالا هرك هرثذ اذكه دهم وبأ

 دمح وبأ هتينك نا ددملا باتك نم سماخلا لصفلا ىف بذهلا ىف قاحسا وبأ

 ريثك فالتغخا انباحصأ بتك ىف عقيو ققحيف نمحرلا دبع وبأ خسنلا ضعإ فو

 نق-رلأ دبع وبأ هتينك نأ بذهلا بشك ىف عقب م ربك و ةتينكو ه.سأ ىف ادح

 نمحرلا دبع وبأ هتينك نأ بهذملا خاوي يف هباتك ىف يعواطملا ضخ وبأ لاقو

 هنققحام ظدحاف لوالا فورعملا حيحصلاو هتينك ىف فلا دفع نب دما هيساو

 مامالا هنع ىورو راجنلا ىفأ نب ديلولا ىأو هيبأ نع ىور هئينكو هبسأ ف كل

 مل ليق الضاف اليلج ناكو لعلاعساوهنا ىزا رلا نيسحلا وبأ كذو ىجاسلا ىحي وبأ



 "اب هنع هللا ىطر جيرج نب ةهجرت

 تاقبطبات؟يف هلاحتركذ دقو هنم لجأ ىعفاشلا مامالا دعب عفاش لآ ىف نكي

 ابنم ةيرغ لئاسمب اذه ىعفاشلا نب نبا درفناو تلق دملا هللو افوتسم ءابقثلا

 . اتباحصأ نم ةعزخ نبأ هيلع هقنأو دقو جملا ىف نكر ةفلدزملاب تييملا نأ هلوق

 فورعلاوةدحأو ةرميست عوجرلاو ةورااىل!افصلا نم باعذلا نأ هلوق اهنمو

 قريصلا ركب وبأو ليكولا نب صئح وبأ هقفاو دقو ناترم اهنأ بهذملا ىف

 ىرضخلا !اذهيف هقفاؤدقواموي رشع ةتس اهوزواجاذاقيؤلتلا تاذ ىف هلوق اهنمو

 رسكنا اذا روبشلاب ةدئعلا نا هلوق اهنمو ةضورلا ىف اهلك ابتحضوأ دقو هريغو

 مطق ىف باصنلا ربتعي مل هنأ ابندو بذهملا ىف ءركذ دقو ابك ترسكنا ربش اهنم

 باويعلاو طلغ وهو هنبا ريصب ال لجر نبل نم عضترلالاق هنأ اهنمو قراسلا

 هةضورأاىف هيهذم تركذ دقو ؛ ةحرحصلاثيداحالا ريصب هنأ ءاماملا هيلع ىذلا

 5 جارخلا لوأ ىف رصتحملا ف 4 ىلاهيبلا نسا 1١ هوم

 ىف طيسولاو بذبلا ىف روكةموهورصتخلا فرركت (جيرج نبإ) 6
 ةمو.ضمىلوالا ةرركم مب جيرجن زيزملادبع نب كاللادبع وهو نيثلقلا ثيدح

 نيمباتلاىعب ات نموهو دلاخ وبأ لاقيو دباولا وبأ كلا مهالوم ىومالا يشيرفلا

 ىو ربع نبأ يلوم امفانو ةكيان ننأو ادهاجو ماير ىأ نب ءاطعو اسواط عيس

 ىراسنالا هنعىورمهريغونيعباتلانم قئالخو ىرهزلاو ىراصنالا ديعس نا

 ىو ةيلع ناو ثيألاو ةنديع ناو ىروثلاو ىعازوالاو ىعبات هخيشو ؤهو

 فنص نم لوأ لينح نب دمحا لاق نوسحيال ق'الخو ميك وو ىومالا ناطقا

 زاجحلا لهأ ديس حابر ىفأ نب ءاطع لاقو ةبورع ىلأ نباو جب رج نبا مه

 ىشضهنأ ت تساع يصيب جيرج نيأ ت تيأراذ ذا تنك قئازرلا دبع قو جيرج نب

 وللا ةمقانف رث دو ةيلع ءامملا فال 4 قامو < 5 فلع لع كك
 وق

 ىدحأ ةنس ليقو نيرثأ الا لوق اذه ةئامو نيس ةنس ىفو: رصح نأ نم

 جيرج نبانا(لعاوإل ةئاملا رواج دقو نيدس ةلمع ليقو نيعبرأو مست ليفو نيسوعو

 ( ماسالا بيذتت؟ جس ؟وم)



 ءامسالا بيهن ا

 ذخا ىعفاشلا ناف باتكلا لوأ فق يساكهقفلا ةلسلس ىف انتعاو انخويش دحا

 « سابع نبأ نع ءاطع نعيمي رجنب |نعى جرا دلاخ نب ملسم نع هقفلا

 « فقولا لوأ ىف بذبلا ىف ىناحملا ( ليج نبأ) 5

 ىنكلا ققيس (ركبوب ا دادحلا نبا )هن

 ه ريسلامماج لوا ىف رصتخما ف ىناحصلا ( ىمرضحلا ننأ)

 باب روك ذم هلتقب ةك«حتقموي يلي ىتلارما (رفاكلالطخنبا ) 657

 ندعسا نفانم ديع نب هللادبعزب يااغن سأل يقو ىزعلاديعومس !بذبملا نمرعسلا

 قاحسأ ن دمت هايمو ىبلككلا نا هاهم اذك بلاغ نب مين نب ريثك نب رباج

 ثيرح نب ديعس هنأ ليق ةلمهلا ءاطلاو ةمحمللا ءاذا حتفب ,لطخ نب هللا دبع
 «نيءاسملا ءاسهب ناينغي ناتنيق هل تناكو دترا مل ل“ ناك هنا هلتق ف بيدلاو

 « سيلختلا لوا ىف رصتخما فروك ذم 6 فلخ نبا )3 4
 دقو زوريف وهكرشملا اكن ىف رصتخنا ىفروك ذم ( ىليدلا نبا ]ا هد

 « ؛:ةوحرب ىف هاني

 . رصتغملا حاكن قف

 6 . 5 لص لا ل 00
 نيسلا حتنب بذبلاو رضتحخلا نم ريسلاباتك ىف نارو ذم( ةيعس انبأ ا هكا

 كح دقو بأ وصلا وه اذو 06 نم ةانثم ءأن اهدعبو نيتلمهملا نيملإ ناكساو

 نونااب لاق هلا ةموعملا نكسأاب لاقت هنأ ةيناثهملا حا 2 ْن . ال لاق هلع ةمسل هغاأ لاق هنأ تكملا ظافأأ ف فيد .م ةءاح

 اءو الوأ هانركذام ن ءفلا اذزو لعأ بنك 3 1 ىف فورعلا تيحصل هاكر ءاملأ لدب

 1 ملول ف .ىااعأ زها ام !كاتئاأذم ك5
 1 قمم اك اًطيض ةطوب ضل هققأا - 6 ضعي نم ملعأ هللاو هدخ أهأ لا“ ةرث-

 ليقونيسلارسك وةزمملأ حتقب ديسأ رخ - ةلاو ةيأعمث (مدحأ مساق نان الأ نآأدع اما 3

 اهركذلاوقأةثالث هذه ءايريغب نيسلاو ةزمهلاحتنب دسأ ليقو نيسا'حتفو ةزمحلا ضب



 ع نالف نباب ىمسإ نم

 ىقوتو منع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم باتك ىف اذه تققح دقو نذلا اذه لهأ
 ه كنتي ا لوسر ةايح ىف امهنع هللا ىطر نانبالا ناذع

 ,ق روكذم هنع شا ىغر بعارلا نب ةظنح لق ىذلا (بوءش نبأ) 74

 ءالابو ةلءرلا نيعلا يضر نيثلا حتشي وه بزبلأو رصتخملا ىف ريسلا باتك
 نب دأادش وه دعس نبأ لاقو ىلا بوعش نب دوسالا ود يدقارلا لاق ةدحوملا

 بوعش نباب فورم !!ىئيالا بوعشنا دادش اههريغ لاقو يللا بوعش نسوا

 ه دوسالا نب دادش ليقو

 لس نب دهم وه تاوملا ءايحإ قش بيلا ف روكذم (بابتنبإال 9

 «باننالا ىو دم ةمجرت يف قبس ىرغهزاا بابش نب تا دبع نب شا ديبع نا

 وبأ مامالاوه ةطورأا ىفهرك ذ رركت لماش!ابحاص كه غاصلا نا) ماد

 انيور اذكه رقم نإ دمحا نب دهم نب دحاولا دبع نب دم نب ديسلا فيع رص

 نبدلاخ اقيلا ىأ انهيش هيحابم نه ايعامس ىدنكلا نميلا ىلأ ةخيشم ىف هبسلا

 « لاجرلا ءايسا ةفرعم ىف مهمامأو هرصع ظفاح يسلب اناا فسوي

 هكذدقو فاص هيأ 3 ادع همسالاحدلا هللا ىذلا 1 دايص نبا ١ هاألا

 ةراعو دايص نب هلل دبع نب ةرامع هنبأ ةعرت ىف ىسدقملا ىفلا دبع ظفاحلا  0000١ك6 3 5 1 5 -

 ثيدح ةيحذالا باتك ىف ًاطؤلاىف كالام هنع ىور هقيثوت ىلع اوقغتاو ةقث اذه

 نمءممتي ةيحضالا ىف تببلا لهأ _:رع ىفكت ةاثلا ىراصنالا بويأ ىبأ
 هنأ لدقو كديص فرح ىف 5 رغلا أ 9 ىف ريثالا نبأ لاق. ىسدقملا لت الا

 ىف و 8 ةئدملاب تام لاق ناك 1 ةلسع نانو فاين ةيماز ةويعأ ا!ىعي مهيف لع هاك. فام ةممأو ض 0 ليخد

 «نيتسو ثالث ةنس ديزي نمرىف ةرهلا ثناكو دحوي 0 ةرخأم ويدتفليق 3 رثك الأ

 ١ مابك
1 

 دبع يا) ةإب 1 أ بم أ
0 . 

 قأحصوهو هللاذع نب هلثأ فرع وغ لولس نب ىأ نبا

 « نيقئاملا سأر نبا حلاص

 ديح وبأ وه بذبأا نم ناذالا باب ف روك ذملا ( محا دبع نا) ةايال



 نالف نبأب ى مسإ ند اكل

 .جرف س 1 نأ ىعفاشلا نع ىوارلا ىرصملا نيعأ ن عملا دبع نب هّللاديع

 هذه ىوار نأ هقيلمت ىف دماح وبأ خيشلا هرك ذ اذكه ءوضولا ضقثب ةميهبلا

 هنأ مهوتي الثل اذه ترك ذ امناو مهلا دبع نا دبع وه ىعفاشلا نع ةلئسملا

 ىعئاشلا نع ىور اههالكو ىعفاشلا بحاص م لا ديع نبا دبع نب دات هنبأ

 ريثك ناسحا هل اللج اسيئر ايكل انشادبع ناكوهّشلا ديعنع ةلئسملا هذه نكل

 + ىعفاشلا ىلا

 هريسلا نمىفاثلا بابلالوأ ىف رصتحملا ف فاحصلاةعيبر نب (ةبتع نبا) هو

 قيلمت باب ل :اوأ ىف ةضورلا فروك ذم رخأتملا ىلبنحلا 6 ليقع نبا ) هاله

 قالطلا

 رعتخملا نع ضارقلا لوأ ىف ناروكذملا ( باطخلا نن رمعانبا ]) 5

 نيسأا حتفو فاقلا مضي وه بذهلا باي رخا ىفروك ذم طيسق نبال

 55 هلع ن كيب ةيسأو ةلمبم ءاط 5 هك اس تم نمئانكم ءاب اهدعو ةلميملا

 رمع نب هللا دبع مس هللا دبع ابأ ىنكي يتدملا ىثبالا ريمع نب ةماسأ نب طبسق نبا

 نا ةورعو نمحرأأ ذسيغ و همس اأو ينؤسألأ نب ذديعسو مقار أباو ةرره اأو

 دهشوباوذ ىلأ ناو سنأ ْن كلام هنعيور.مهريغو راس ن ءاطعغو ريبزلأ

 نا رشعو نيئنث أ هلم يفوت دعس ْن لدم لاق مه ريغو دعس نب ثيالاو نالدع نا

 مناك الالب نأ هةنع بذهملا يحاصةءاكحو ثيدحلا ريثك ف ناكو ةنيدملاب ةبامو

 ناك اك ةالصلا ىلا امهل هئاعدتسا دنع ىني اهبتعّللا ىضر رمعو ركب ىلأ ىلع

 رمعا الو ركب ىلالال ري الا دعب نذؤيي مل الالب ناف ديعب يلي ىبلا ىلع سب

 8 ملعأ هللاو هتفالخ ىف ركب ىلال نأ هنا ليقو اهريفل الو

 هةءارقأ راجعتسالا ف ةضورألا ف ةعيسلا ءارقلا دحأ ( ريثك نا)

 هنأ هنع طيسولا نمةراجالا باتك لوأ يف هرك ذ ىذلا (ناسيكنبا ١)



 7 ١ ءاهس الا بيذهن

 ىف هلوقو ركب وبأ هتينكو ىعفارلا ه هرك ذ مصالا نمحرلا دبع همسا ةراجالا لطيأ

 هحرجت الو عامجالا ىف !بيدتعي الدانعم ناسيك نبأو ىناشاقلاب ةالابمال طيسولا

 دعي ال الاق امهمئاف نيمرحلا مامأو ىنالقابلا نا لوقل قفاوم اذهو ايهنالخ

 + فالخلاو عامجالا قمصالاب

 هللا ديعهمسأ يضاقلا ىلع ةوشرلا جرحت ىف بذهللا ىف روك ذم( ةببتللا نبا )ل

 ىلا بوسنم ةدحوم ءاب اهدعبو قوف نم ةانألا ءاتاا ناكساوماللا مضب ةببثلاو

 حعتنب ةيبتللا نبا هيف لاقيو نيسلا ناكساو ةزمملا حتتني دسالا نم نطب بتل ىنب

 ام باوملاو نيحيحصب اسيلو .ءاتلا ناكساو ةزمطلاب ةيبتالا نبا هيف لاقيو ءاتلا

 لاقيدسأ ىنب نم الجر لمعتسا 0 يننلا ١) نأ لاق يذبالا يحاص نأ مْ هتمدق

 نم الجر باوصلاو طاغ وهو دسأ ىف لرد بذيل ف متو اذك ؟ يا نبا

 : ميلا لذ ىازإاب د دزالا هش( لاقو نيسلا *لكسأ و ملأ مستفب يالا
 دا اجار

35 
 انها تا ب هيف ناكساو ةزمغأ حتمي ىأ

 ه ىلاعت نا ءاش نا ءاهرالا عوأ ىف هنيدصت نأمب اضيأ

 هللا دبع همسا سلا باتك لوأ ىف بذهملا فهركذ (ةعيط نا

 دع فيفض وهز مهف ىضاق نهرا كيرع وبا ىرسصملا فاعلا ةيقع نب يش نبا

 لدغ 5-5 لإ ةنك ىنأعا هللا ىعرا رتاج تاذذا ةرقأ ةنإ 0 لا مك ؛ليث خ علأ ايان خا م هر ل ثيدحلا

 نبا جاجحلا وه اما 4 درفتا يذلا نأ حيحصأأ رووشللاو ةجاوب تسرأ ةرمعلا

 ماللاتدب ةميطو ماهوالا نم ريخالا عونلا 2 انبم ىلاعت هللاءاش نأ ين ايمو ةاطرأ

 «قيامو نيعبسو عبرا ةنس تامو ةرجوال نيعستو عبس ةنسةعيط نبأ دلو» ءاطارسكو

 « ءافسشس الا رخآ يف هضورلا ىف ناسلا يحاص  هةحام نبأ# 5 ى أ» « ذلا أ ية: 11 1 1! يااا ىيأاطا م مقص

 نب ورمع نب ىطبق نب عيرم نإ هللا دبع وه ىباحصلا 4 عيرف نباز هرل؟

 امو قدنخلاو أذحأ دوش ىثراخلا ىراصنالا ثراخلا 3 ةحراخ ن مح نب ديز

 ىبادسح مو نمرلا فيقع هوخأو وه ديشتسأو 7 هةهم دهاشتا نم اهدمب

 ةرآرمو دنز اءبيوبال .ناوخا الو ى ا اقفانم مع رم اهوبا ناكو كسيع



 ءامسالا بيذبت آ

 ىف هر؟ ذو بذهلاو ةطورأإ ىف رركت انباحصأ نمو نابزرملا نبا 8 هع
1 2 ٠ 

 ٠ لجأ ثراىف ةيصعلا ثا ريم ىف ةساجمنلا ةلاؤأ رخآ

 ركل , هلع هللا هقحر ىعفاشلا ةلمالت 38 أدصأ ند صا القم نبأ ع هاه

 ةلكسم يفو ايزا بأي َْق أينم ىعئاشلا نع ةيبرغ تطاور كو زيحولا حس ف

 نا بذ يملأ قو ةبهنذ نم نم روبشملاو صضقلا و هتميق رجتعملا نأ بعل ضر ةفرعم

 ىعئاشأا نعابب رغال و لفن هنأ ب: دهو عيبلاو ضيقا وا نم نيةءيقلا أ م

 3 ةهيب حصيال ضرالاو رادلك ريت ذأ م وهو 4غ باغ 3 م عيبملا ىكأ 07 دا هنأ

 نس :ذالا حسم ىف ريبكلا نأ تبأ اقف قيببلا زر كد دو عومجلا ىف هل 5 ذو  ضماعالا 55

 أذكو صالقم ىب بوبأ نإ نإ را

 1 3 2 ىلااسم ف ىعئاشلا نع تأ اياورهل نا 1 تاقرطلا ل

 مهالوم زخ ىرصعم وهو لق ىعئاشلا نم أيهم -15

 لهأ لاتق ىف روك 0 ىمر ىلع لتاق ( مجلم نبأو همك

 مس مجلمو نمر نأ كيم ةيسأ زيجولاو .بولاو تديط 0 رستم ند قبأا

 ر ىإ ند ر*و جراو ند 23 هه لل كا 50 0 . 3 2,95 ه ره راثأ راخخسما # لل هدأ 1 2 ايل هو ملا معتنو ماللا نكلو لل
0 

 خبش وهو فاكتعالا لوأق ق رمت ف رو 59 4( داحلا نبا) هربا

 -» ةيبأ أ ىلا بوسأم ىف هللا داملا نب هم انأ نإ ُُثَأ فمع نب ديا

 ثفاسو م نع ى ىسبنلا بأي َق رصتلا ق رولا 55 ماده نبا َه هربا

 0 فار اأو وحنل بحاص قر عااد نإ الكا كيل هلو و ريصم هع :راغلا فل اء لل ماشه نب تقلا تع هش

 « ىعفاشلا ىلع نينثملا ىف .يعناشل. ةعبرت ىف هان رك ذ دقو ىزاغملاو رهشلاو ةيرعلا

 د
 ىنأ نإ ةيقَع ثتث مودك عأ ل ًادمف بذجلا نم ةندهلا باب ف هلوق

 دلولأو يح الاو ةرامعأهدنأ ناوشالا ناذه انايتطي اهأوخأ ءاس ةملس طم

 3 ان يغلإ رجس ف ماع نب | هك ك كلادك هييقش نبا



 ف ؟ ءايمألا بيدهم

 ةبطأ باب ىف بذهملا ىف رك ذ مينع ىلاعت هللا يضر (ةكئاع اوخأ) ةراهإ

 امناو ثراوأل مويلا للملا امهنع ىلاعت هللا ىذر ةثئاما لاق قيدصلا ركب ابا نأ
 5 11.١

 0 د كرار متن

 85 ىف 57 مأو ءايساف اهأ انأو ىبأ أ انيادممو نعرادع يع امو

 ىاتخأ نم ةدئاع تلاقفركب ىبا مالك ت تقو ىف المح تناك ىلا ىه موثك ماو

 ةحراخ شت لب نطب وذىه لاقت ىرح لا نأ ءامسأ ىهو ةدحاو تخا ىلاعا ىنعت

 ةحراخ تنبو نبأ الان للا نظ .٠ ىناف ةحراخ ثقب نا ىف ىذلا للا ىنمي

 ريغ دورجم رطب هلوقوركب فأ ل الماح تناكو يا ةجوز ىه
 تنب ةيربح ابمسأ ةجراخ تنبو ةناضالاب رور ع تناو تنب ىلا فاضم وهو نونم

 ىئضر ركب ىلإ تاماو ارك نم ةصقلا هذهو ىراصنالا ةريرد ىلانب دبز نب ةحراخ

 همع نع مك نب دابع نع بذوملا نم ءاقستسالا ةالص لوأ ىف هلوق « هنع ىلاعت هللا

 »« هتصرت ىف قيس يلزملا يناحصلا مصاع نب دز نبا للا دبع

 ؟نينبلا ثاريم ىف بذملا ىف يباحصلا ميرا نب (دعس ىتاب مع ) ةهوع

 ع« عفأر نب ريبظ وه ةعرازملا ف بذبلا يف جيرج نا4 مفار مع) ةهقل

 نبديز نيشأديعوه بذملا نم ءاقةسالالواىف مم نب (دابع مع) 5

 عوأ ن 03 م 3 ماع ايمالا ع

 تاقدصلا مق لوأ َق بدذهملا فرو لمق ةيعش نب 4 ةريغلا ىلومرب كم

 ) رم هده ر 7 يفدناي مد

 بذهملا ثيدح ىف ىمس ىقيببلا هاور اذك ققئاادءاه وه

 مونم هك هدج نع ةيبأ نع نالف - سماخلا عونلا

 هبافيملا نع ىعي ةم هذ رلأ ف ةيواعد نإ 5 محح نا رج ر# 06 ليلا هم نه هلم 5001 ف د ءامي نع ك كو نا ءياظ عشقك

 تم ةحلط دو ءوضولا ةفص ىف هذج نغةيبأ نع ف رصم نب ةحلط) ةةمو

 هور نب رخص ليقو ربااديع نب الاثو روب ا هلاقاذ كه يمك نب ورحل يقو ورمم نبا



 ءايسالا بيدهم نك

 ل بذجلا ىاريثك ركن ءدجح نع هيبأ نع 1 بيعش ل و رع) نيل

 « ديعلا ةالص ىف بذهلا ىف و هدح نع هيبأ نع 4 هللا دبع نريثك ) هقبا/

 مث
 نأ ناظم
 مرير بيست

 نبه راسل و © يحك را 5 ةسقنب ىرخشل "أ يفاثال هرك

 نديعلا ىف رو هد نع 4 5 نعمزح نبو رعنب ( دم نب رك هأ) ه

 تايدلاو ا فو

 ةدنالف جوزديف ليقم * سدلسلا عونلا

 هنايب قبس ةمجعملا نيغلا رسكومبما مضي ثيغ.دمسا ( ةرير جوزإ) 6

 « ءامسالا ىف

 لاله ىل رىعجشالا رم نيلاله همس أوشا د | د ذآ - ١

 0 مهن 0 ةاديم نا 07 د ناورمنءا
8 8 72 

 ىنلا هل ىثر يذلا ةلوغ نب دعس همسأ © ةيلسالا ةعيبس جوز »805

 3 تعضوف عادولا ةديح ف ابنعلإ وش : هنعّشا ىضرأي رب ناكو 2ك تام نا 6

 ا
 ماع يكيرق اذه دمسو ابنأي دقو اهددع ىف فلتخا لابي تاكو

 را دسك سوح قيس

 « ةدتماا ماقم ىف روك ذم كلام تنب © ةعيرقلا جوز 0

 اهوحنو تاهيتشملاو تامهبملا © عباسلا 3 ونلا

 ا مل 5 -
 ىأت تأ هأ ربا نأ بزهللاو ى زملا رمصتأ ف لسغلا بات ف اهبل و ا َء

 هله كام نم ةصرف ىذخ لاقت ضيملا مد نم لسفلا نع هلأ أ م 3

 نيم ايمسأ راح اذذ داسلا ةييطخ هب راصت الا ندسلا نب ديرب كنب ءايسأ هأ رخآ ١ 1 1 1 ات 1 سك |! د ه5 زر عذلا © 1! رار عراه الآ 1 و

 ةيأور ىف ءاحو ةمبنملا .ايسالا هباتك ىف ىدادقبلا ركب وبا ييطخلا هلق اذكو

 ليثو فاكدااو ةيجعملا ني متنب لك 2 8 اهتيءسا م مييحص ىف هو فاكااو ةءجمملا نيثلا متنب لكش تنب ءامسأ اهئيءسا مسد حيحص ىف



 "7 هز ةيبمألأ ءايمالا

 « علاطلل بحاص هاكح فاكس ناكسا زوج لبقو

 هلامالغر دالجر نابذبملا نم ريب دتلا باب قو هعيب زوجتام بايىف (لرق) 56

 هركب وبأ هك لاقفف هريدىذلا ديلا اماو ىطبقاابوقعي م مالفلا ساقي ىبتلاهعابف
 هد 53

 يغنالعرذلا نأ بذبملا يف ةقباسملاباب ىف هل دشن ا ىذلا # رعاشلا #9 7

 « ىودعلا سيق نإ مهرع همسأ هتلوؤخ

 ىنب حده ض رفا لها ثا ريمبابفبذباا ىف هلدشن!ىذلا # رعاشلا# 717

 ه باقلالا ىف هبسن نايب مدقت دقو قدزرفلا وههتلالك نءالدجلا ةانق مترو هقيمأ

 ةرازف نإ نهلجر ءاحبذملا ىف بسنلانمقحليام باب ىف هي هلوقإ# ١1ج

 نب مذمض لجرا اذه م ءا ليق دوسأ دلوب تءاج ىتأ رما لاف يلع ىبتلا ىلإ

 ش ءةنك اس ميم مهني نيتحرتفم نيتمجعم نيداضب ةداثآ

 ىلع ديرأ يلع ىنلانع ىور بذبلا نم عاضرلا لوأ ىف « هلوق ©

 باطو هيطخوكالذ ىلع هداراىذلاامبنعو هل :ء هللا ىذر باطمملادب ء نب ةزج تاب

 + هلع هللا ير بلاط يأ نب يلعوء اهب جيوزتأا هنم

 هللا ىشر رح نأ ت ايدلا باتك لوأ ىف بذيملا يف #* هوت ف 6

 وللا ن
 ل

 كنا موصهعب لاق ة نياح ف ادي هلأ ىكزو هيلع ىنلا باحصأ راش ثتسأ 0 ملا

 م« فوع نب نه رلا ديع وه لئاقلا | له يد كيلعسأ بدؤم ولاو

 ًارامحر قع هنأ بذبملا نم ةبيأا باب لوأ ىف ءرك ذ # ىذلا لجرلا #9 1

 ليقو بمك نب ديز هسا لجرلا اذه ثيدحلا هتبصأ انأ هللا لوسراي لاقف

 » ىلا نور
1 

 الجرهت ارهأ مم دحو الجرن اول هللا لوسراب 4 لاق يذلا لجرلا ف

 ليقو ةدابع نب دعس وهليق بذيلا نم ناعللاف هركذ ثيدحلا هوعدلج ملكستف
 !! تأ ةثدلع اع حلعا هب 0 2. ها! أخ

 لاوخأ ةنزلن ىف انعالثو الحر

 لاق ىنالجسعلا روع ثا ااثلاو ىدع فو مص“ 32 ىناث 1و 3 3 نت لاله 4 3 امدحأ

 ( ءاممالا بيدت؟ جس +4 م)



 ءامسالا بيلو نع 9.

 لاق ثيداحالا ةرثكا رعوعغ هلأ لاوقالا هذه رهظأ ىدحأ ولا نسحلا وبأ مامالا

 « ءامحسلا نب كيرش اياز دوجوملا نأ ىلع اوقفثاو
 ءاعأ حلا 1 5 ءلأأإ | مآ 2: حيا هديا نة نوح

 تاذأن ]|فعمم ف ذك ء بذهلا ةق يممدلا كداب اه بأ هدأ ع5 © هل رق 2 1 41
 00 ب ب ند ق* نيش دس تول ١1

 مكحالا وف ةعمز نب ن ا ديعنبالا اذهمسا ةعمز ةديلو نباىف ةعمز نب دبع

 + ةنيدملب يقعالولاق ةيناع ع ةأرما همأو نم رلا دبع همسا لاق قحلا دبعأ

 لجرلا اذهنملاهتوهتسا الجر نابذبلانمددعلاباب رخآىف «هلوقإ» 1

 ةيقرابا ىنكي ةجراخ نب سوأ نب مع وهو هنع لأ ىضر يناحصلا ىرادلا ميك 5

 مث ةئيدملاب ناكو ةرجبلا نم عبس ةلس مسا هايلا ديدشتر فاقلا حتفو ءارلا مضب

 هنع ىور .هنع ىلاعت هللا ضر نامثع لثق دعب سدقملا تيبب ماقاف ماشلا ىلا لقتنأ

 ع 4 ةفيرش ةبقنم هذهو سم حيحص ىف ةجرحملا ةساجلا ةصق لم للا لوسر

 5 معألا ومنع لاى ذر ةررهوإأو سنأوسابءنا ةباحصلان م تاعاجهنءىور

 اذه ناك كني 6-0 ىلا رحس بذبملا نم ةد رلا باب رخآ ىف (هرل) دله

 « ىدرييلا مصعأ نب ديبل لع ص ىننلا رحم ىذلا رحاسلا

 تناكامبا و ثدحم نأ لاقف ناطل لل ءاعدلا نع ءاطع لاس ىذلا «لئاسلا#
 ءاطعو جيرح نب اللأ دبع وه بذهلا ن نع ةذع ةالص ىفهركذ 1 رك لن ةيظخأ كلا ةمطلا ةالص ىف ء؟ذ ًارككذت ةدطخلا

 نإ نع ديلا دع انريخأ مألاق 4ع 5 ىمر ىعفاشلا لاق حبر يلا نيا وه

 نع كفلبأ دكموي ةيطخلا ق هب نوعدي سانا ىرا ىذلا ءاطمأ ثلق لاق جرح

 ربك ذ ةيمخلا تناك | انا ثدحأ اعأ ال لاق ص ىبثلا دع نم نعوأ 0 ىنلا

 هلصأ ىلاداو رىنأ نحأأ دبع نبا وه ىعئاشلا م يش : أره ديلا ديعو هةبصن أذه

 موق نع ىورب 6 ا نيع»ه نع ى مث لاق نوءيم داور ؛ ىلإ مسأو ىزورع

 واحعا يزارا لاقوءاح رالاىف واه ن رج نبأاث :دحم سانلا عا نآكو ءافمدض
 اك

 هج مداح وزأ لاق ءاحر لإ فراغ هيف نح نب دما لاقو + حل نانو ةمئاو 3 1! !< ١ ىلإ م ا ام
 ن 2 هل ىورءاجرالا هيلعز مياكم ةماع ىدع نالاقو ىوقلاب وه سيل ىرزازا



 ناو ءايسالا بيدهم

 «ىلاسنلاو ىذمرتلاودوادوبأ هلىورهب جتحم ريغ هريفب انو رقم حيحصلا ف جاجملا

 رجحلاب ابىف روك ذم هاخأ رفاهرثك اريطلاثاغب هدشن !ىذلاعرعاشلا) 3

 » سأدرم نب سايعلا همسأ بذوملا نم

 لتقو نزاوه تيلغ لجر لاق بذهلا نم ريسلا باب ىف # هلو غ 5”

 * ىمدآ هلا ليقو ىمدأ ةروص ىف روصت ناطيشلا وه لئاقلا اذه لق دمحم

 لاق «ونذؤم نمهنعّشا يضرباطخلا نب رعاللاق ىذلا «لجرنا# 9

 بذهلا نم ناذالا باب ىف هركذ ريك صقنا كلذ نا ل.ةف انديبعوأ انيلاوم

 باتك ىف هب احرصم هائنيور كلذك مزاح ىلا ن سيق لجزرلا اذه مس أ

 مساو مزاح ىلأ نياوه اذهسقو هنعّشا ىغروق ةييبلا 35 ىلأ مامالل ريكس ا نمسلا

 لبا ىسجحالا ثراملا ديع نب فوع ليقو ثراحلا نب .فوع دبع مزاح ىنأ

 لضنأ ند وعو هللا دبع ابأ ىلكي ىوك سيفو نيدحوتفملا مجلابو ةدحوللا ءايلاب

 نيتمجعملا داضلاو ءاخلاب نيمرضلا نم سيقو يناحص هوبأ منع هللا ىضر نيعباتلا

 الو اومسأو دي ل لوسر ةايحو ةيلهاجلا اوك ردأ نيذلا مهو ٠ ءآرلا حعافو

 نوكي امأ فراعملا هباتك ىف ةبدتق نبا لاقو ةعامج هلاق انكم مهل ةيحص

 مرض هناك ءريغلاق هللا لوسر دعب الا مسيل اريثك مالسالا كردأ اذا مرض
 ءاجو ةيلفاجلا كردأ اذه سيقو ةباحصلا اركردأ نيذلا هئارظن نع مطق ىأ

 هلثأ هيلا

 نمحرلا دبع ظفاحلا لاق قيرطلا ىف وهو يلع يالا ضيق يلع ىنلا ميابيأ

 لوسرباحصأ ةرشعلا ن ع ىور نيءباتلا يف دحأ سبأ شارخ نإ فسوت نبا

 ةعستلا نع ىور ىناتسجسلا دواد وبأ لاقو مزاح ىلأ نب سيق الا يلي هللا

 ةنس ليقو نيئاعو عبرأ ةنس سبق تام. فرع نب نمعرلا دبع نع ورب و
/ 

 ه ]عا ياو هنع أ ىضر كالذ رعغ لبقو :بناعو ه
 3 انو هو

 ورام بابلا دمعمو ايرلا باب ىف طيسولاو مدخلا ىف * هلوق 9 18 +

 لا ىكر تياعلا نإ ةدابع نَع رخآ لجرو راسب نب ملسم نَء هدائساب ىهفاشلا

 وخخالاو ىعفاشلا دائسأ ةأور مسا اهدحا نيبي>و نم ماهبا هيف أنيق امهنع ىلاع#



 ءايسالا بيدهم 4 ٠"

 هاور دقن ىعفاشلا ةانسا ام ةدابع نع راسب نب ملسم عم ىوارلا لجرلا مسا

 ىعناشلا انثدح لاق عيبرلا نع راثكالاو نئسلا ةفرعم هباتك ى ىقيببلا مامالا

 39 نع نيريص ب دمع نع ةميمع ىلأ ْن بويأ نع ققثلا باها درع أتثدح

 هركَذ دانسالا أدهو هنع للاى ضر تدءاصلا نب ةدابع نع رخآ "1 لجرو راسي نبأ

 هللاديعنب هللا دبعوهرخ - ةلالجرلا هللادهحر قيبيلا لاق ىلزاا رصتخم ىف ىففاشلا

 5 نا اومعزو ىتوببلا لاق امهنع هللا ىضر نيريسنب دنع ةمقلع نب ةملسلاق

 ةدابع نع قامئصاا مشل ن ف ةعمس اعأ ةسوت ةدايع نم هممسي ملراب نبا

 لاقةدابع نع ثعشالا ىب ا نع يملاؤسم ن نع ليلحلا فأن ءةداتت هركذ كلذك

 تف نم ةانشم ءأتب ةميمن يل| نب بوي أت لق لس باتكف جر هجولا|اذهنم ثيدحلاو

 هسأةميعويأ هوباو ىرصب ليلج بات روبشم ماما نيسلا تب يف ايتخسلا بوياوهو

 لاقو نب رثك الالوقاذهةئامر نيثالثو ىدحاة:دتام ركب وبا بويا ةينكو ناسيك

 ةثامو نيثالثو نيتنثا ةئس هللاهمح ربويا ىقوتديبعلا هباتك قربلا دبع نب رمعوبأ

  انالغ كلذ ىف ملعأ ال فراجلا نوعاط ىف ةرسهبلا ىلإ امجار ةكمقيرطب

 رىهفاثا|ىور ال بذهملا نم قالطلابا:؟ لوا كيس #« هلوق 8 9

 ناكساونونلا حتفي ناهبن بتاكملااذه مسا هنأ رمأ قلط ماس مال ايئاكم نأ نا

 يح وبأ هتينك ةدحوملا ءابلا

 لاق دقن ديعس ىلأ ثيدح امأو بذبملا نمرطفلا ةاكز ف «هلون# 5

 نئلا بحاص دوادولابدارملا .هنع عجر مث هيفمهووقيقدلا نايغس ىور.دواد وبأ

 نايفس امأو ينكلاف هتجرتىف مدقت دقوىفاتجسسلاثمشالا نب ناواسدوأد وبأوف

 لاقذ اثحاف اطلغ بذبملا ظافلا ىفنيذتصملا ءالضفلا ضعب طلغدقو ةئيبع نبأوب

 ع« هيف كال طخ اذهو ىروألا نايفس دارا

 لراةنع 5 يضر ىردخلا دعس ىلأ ثيدح ىف ةلاهملا باب ىف ايطوو

 لج داقرفىملا ديس غدلف برعلا ءايحأن م ايح اونأ يي ىنلا باحصأ نم اسان
 حييحصلا ف َج رع هثيدحو ثيدحلا ىواأ رديعس وبأوهلجرلا اذهو ٍهباحصأ ند



 ىلع ءايسالا بيدهم

 « مدقت اك" كلام نب دعس ديعس ينأ مساو

 سارلارئاثدجم لهأ نم لجر ءاج ب ذهلانم ةالصلاباتك لوأ ىف هلوق 51

 ةدافوورظن هلاق امذو ةبلعث نب مامضهمسا نأ شيطاب نبا رك ذ مالسالا نع لأسب

 ثيدحلا فو. هبراقب ناك ناو ظنألا اذه ريغب نيحيحصلا ىف فو رعم هثيدحو مايط

 بيطخلا لاق ةءارقلا لاطأ (1 ذاعم فلخ ةالصلا نم فرصنأ الجر نأ رخألا

 ناحلم مساو لاق كلام نب سنأ لاخ ناحل م نب ءارلاب ىنعي مارح لجرلا اذه

 داجنلا نيىدعنب منغ نب رماعنب بدنج نب مارح نب رانيد نب دلاخ نب كالام

 فرصتنملاذهةيمستدو ادىنأ ننس ىفو هريغ تاعامج هلاق بيطخلا هلق ىذلا اذه

 الوق دارو ريكلا هضرات ىف ىراخبلا هامس اذكو بدك نب أ نب مرح

 ليقوىراخبلاريغ لوقلا اذه ىح اذكو نيسلا مضب ميل همسأنأ ىورف رخآ

 همسإ ميتياااذهانثارو ند زوجعلاوهءاروميئيلاو انأ تففص سن أآثيدح 7 1

 ىراخيلا حيحص ئ اذك امهنع نا ىذر كامب سنأمأ ميلس ما زوجملاو ةرمض

 قاحسا ىنأ نع ةياور ىف نيدبحصلا ىف ءاجو باوصاا وه اذهو اهتيمس هريغو
 هنلأ اص طع 1 هقول 07 0000 31 د 1
 هيراعهللا لوس ر اماعط ثعنص هنأ هك ةل دج نع سلأ نع هللأ ديعنبأ

 ليقت دوعب نم ىلإ هتدج ىف ريمضلا ىف فاتخاف زوجعلاو ميئيلاو انأ تقو ماقو

 ةدج نوكتف همالسساأ ىخأ نباو قاحسأ ىلا لبقو سنأ ةدج نوكتف سنأىلا

 ماس مأ اهناو ىراشيلا ةياور نم هانم دق ام ىلع دائعالاو سنال امأ قاحسال

 « نيبايب ةعبللا باتك لبق لجرلا فلخ ءاسنلا ةالص باب ىف هرك ذ سنأ مأ

 لق دوه نيا نال بذيملا نم ريسلا باتك م باسلا لصف ف هلوق 98 56

 انهو ءارفعاتبا ابع نامالغلا ناذع راصن آلا نم نامالغ هتخثأ دق ناكو لبج ابأ

 نا لاق . ةمدعم لاذ اهدعبو واول | ناكسإو ةلمبلا حقب لوألا ذوهمو ذوع

 « لاذلا لدب ءاقلاب فوع ذوع ىف هريغو ربلا دبع



 لجر هيف ليقام *؟ ٠ ١

 اهرثك أ ريطلاثاغب «بذبملانمرجحلاباب ىفلد نأ ىذلا ةرعاشلا)» 5

 ليقو هريغو ىرهوجلا هركذ اذك ىناحصا!يلسلا سادرءنب سابعلا وه هاخأرف

 ةيدتع همسأ ليقو بيبح نبأو ىلكلا نأ نع أذه 0 ثآلأم نب ةيوأعم همسأ

 « ساد رم وبأ هتينكو

 .لبجلا فا ظز تاريخلا ىلا قراو.رعاشاالاق بذملانمفذقلا بابىفهلوت 17

 وهو مالكبلا اذه لوقت ىهو اه انب,ص قرت تناك برعلا نم ةأرما رعاشلا اذه

 نبأ لاق اذكه تافالا مسق نم أنز لصف ىف اهركذأس نيتيب نم ثيب فصن

 ةأرمال رمشلا اذه نا مريغو ىرهوجلاو ىرهزالاو قطنملا حالصا ىف تيكسلا

 ىتأيسو ىرقننا م هاعنب سيقتل وه لب ىزيربتلا ابرك ذ وبأ مامالا لاقو برعلا نه

 03 نز] لصف ى هناي

 ءافثلا اه وعدي نأ ع يبن تا أسةأرمانابدهلانم زئانلالوأ فو 8

 © شرطاب ني اهلاق اذك رفز مأ ّس 3 هذه ثيدحلا كل توعد تمد نأ لاقف

 تقدصت نا ابهتايفأ تيلوت همأ نأ تي هلل لوسرأ لاق ىذلا لجرلا 99

 اذه هريغو شوطاب نبا لاق بذوملا نم اياصولا باتك رخأ ىف هركذ معن لاق ابنع

 « دوعدم ثنب ةرم همأو ةدابع نب دعس لجرلا

 وه لافنالا با ىف رضتحملا ىف روكذم ىدوبيلا امحرم لثق ىذلا لجرلا 4 *

 رب ىف ةتديطوأ دقو ةهلم م نب دمي ليقو بااط ىأ 7 . لع

 7-0 لاقت دوسأ دلوب ىتأرما تاج هّللالوسراب لاقىذلا لجزلا 5

 يسوم وبأ هآور ةداتن نب مضض لجرلا اذه مسا م مهنلاق لبأنبا كل له
 لجع ىنب نمزاجع ءاخفداز زو بيجع داتسإ لاقو هفمضو هدانسأب يتابيصألا

 « داضلا فرح ىف ربث مالا ناو وو ذ ءادوس ٌةدج ةأرملل ناك هنأ تربخاف

 مايصعةمصأ امهاع هللا يضر داجسلا ةحاط نب دم لتق ىذآلا لجرلا 5 ؟

 ىنأ ن حبرش ليقو فيرط نب دقنم ىب نم جلدم نب بك ليقو ىرصبلا

 « شرطاب نب | اهاكح ىسنعلا يفوأ



 تدجو يأ هللا لوسر اي لاقف يني ىنلا يلإ ءاج ىذلا لجرلا 89“
 دح رخاوأ ىف روكذ» امكنأ مل ىفأ ريغ ءىش لك اهنم تبصاف ناتسبلاب ةأرمأ

 بهكرسلا وبأ وع ةءرملا باصأ ىذلا لجرلا اذه بيطخلا لاق بذبملا نم انزلا

 ه ىراصنأ الإ ة ةيزغ نب ورم هريغ لاقو ىراصت "لإ ورمج نبأ

 ه ةبيط وبأ وه بذيل ةراحأ لوأ ىف ع ىنلا مجحىذلا ماجحلا <

 ريسلا باتك ىف روك ذم الجر ترجأ اهنء هللا ىضر ءىتاه مأ لوقت 8

 راكب نب ريبزلل باسنالا ىف ءاجو ةريبه نب نالف حيحصلا ىف ءاج بذهملا نم

 ةمير لأ نب هللا دبع ةمجرت ىف يسدقملا ىنفلا دبع ظفاحلا لاقو ماشه نب ثراحلا

 هلق ىلع دارأت ىلاع ماي راجتسا ىذلا وهقمي دملأ نب هللادبع معلا لهأ ضعب لاق

 ةكم خيرات ىف ىقرزالا ىور دق حيحص أهالك تاق ماشع نب ثراحلا هعمو

 ”ىلع باغنق نيك رشملانمىل نير ترجا هللالوسراي تلاق ءىاهمأ نع هدانساب

 ةريغملا نب ةعيبر يلأ ن هللا دبع ىلاه مأ تزاجأ ىدلا ناكو لاق ا.بلتقيل امهملع

 * موزخم ىبب نماهالك ةريغملا نب ماشه نب ثراحلاو

 ىف روك لع ةمربث نع كيبل لوق, 0 ىلا هممس ىذلا لجرلا "5

 1| ىلع ا »ب
 ظذحا ال بيطخلا لاق جحل دست اصلا 1

 « ةثيبت همسأ نأ

 ةكم كيلع هللا حتف نأ ترذن ىنا هللا لوسر اي لاق ىذلا لجرلا <1/

 اذه بيطخلا لاق بذهلا نم رثالا باب ف هرك ذ سدقلا تدب ىف ىلصأ نأ

 « ىفتثلا ديوس نب ديشرلا ود لجرلا

 لوأ ف روكذم هدنع هعرد 0 هلا لوسر نهر ىذلا يدرهملا >8

 « محشلا وبأ وه بذهملا نم نهرلا

 نايداح ايلا لوسرئ ناك هنع هللأ ىضر دوعسم نبأ ثيذح ىف هلرأ 5ع

 هاسنلا ىذاح ةدجنأ اهدحأ نايداطلا تادابشلا باتك يف بذيلا ىفهرك ذ



 ةمهبملا ءاممالا نذل

 «لاجرلا ىداح وهو كلام نب سناوخا كلام نب ءاربلا رخآآلاو

 ايهنعّشاىضر باطخلانب رمىبب اهلا دببعو للا دبعناضارفلا ثيدح 6 ه

 ءاضارق :ةمج وأ ريع ءاسلج نم لجر لاقف الام اهاطعاف رمعل لماع !رم

 ه فوع نإ ندحرلا دبع طارق هتلمجول لئاقلاو ىرعشألا ىموم وبأ لماعلا

 ةراخلأ نع ىعنلا 2 هتمو# ضعب نع جيدخ نب مقار ثيدح 8١

 « ةبجعلا ءاظلا مضي عفار نب ريبظ وه

 يطاحوه شاطاب نبالاق ٌةرحلا جارش ىف ريبزلا عزان ىذلا يراصن الا 47

 هايردب ناك لئاقلا ىراصن الا اذه نأ ىراخبلا حيحص ىف تبث دقو ايراصنأ سيل

 )١( ىف روكذم رحبلا ءاع ءوضولا نع ينم ىنلا لأ ةئذلا لجرلا "4

 «باسن الا قف ىناهمسلا هلاق ءاي 1 ةاك !مهدعيو أ ءاراو نيعلا عتتب كر علا همسأ

 وار ولأ | لاقت مهرمأب ن نم يل يلا ثعبف 59 دج ماعطلا نوعاتي منك مهم رم

 - »8 روبشم حصص ةثئادحو رمح عال يع

 ىف ةيلوحلا طرتشا ىف ١ نب ةريصتخ نم ندعلاةكز باب رغيف لولا لق ٠ 50
 مسماقلا وبأ مامالا لاف ىعفاشلا نع ىنمي هنع كذب هب قثأ نم ىنربخأ ندع

 ًوناشلا مكلف مل ت ور هتخأ نأ ن نيحراشلا ضعب ركذ زيجولا م رش يف ىفارلا

 « اهتيمسلا بحت لفهنع هللا ىفر
0 

 ةأرمأو الجر تعضرأ ابنأ ءادوس تدبش رصتلا نم عاضرلا ىف ةلوق 5 1ر1

 « باها ىبأ تنب يحي مأ ةأرماو ثراحلا نب ةبقع لجرلا اذه احكانت

 رالالك اياصولا باب ىف طيسولاو بذولا ىف هل ددنأ ىذلا رعاشلا >7

 زيزعلادبع نب رع وه تيضق هلوقب بطات اور ؛رج وه رعاشلا اذه هتجاح ث دضق دق

 ءايملا باب يف هلءاو لصالا يق شاب اذكه 4( 1)



 7 3 ءامسالا بة هم

 نيدعلادبع نيرمع ةمجرت ىف ميعن ىب ال ءايلوالا ةيلح ىف ءائيور اذك هتفالخ لاح ىف
 هةحبلم ةياكحو ةليوط ةصق ىهو هنع هللا ىطر

 « ةيواعم وه حاكسنلا ىف ةءانكسلا ىف بذبلا ىف روكذملا رعاشلا 8
 ىوارلا كش قس وأ ةسمخ ىف ايارعلا عيب ىف طيسولا ىف هلو

 همدواد ةمجرت ىفهناي قبس دقو ىندلا ىومالا نيصحلا نب دوأد وه ىوارلا اذه

 قدصت نم ينلا لاقو بذبلا ّس ةعاملا ةالص باب ىف هلو 6٠"

 ىضر قيدصلاركبوبأ وه ماق ىذلا اذه همم ىلصف لجد ماقق همم لصيف اذه ىلع
 « بذهملا حرش ىف ٠ هتحضوأ دقو ىقبيبلا هرك ذ هنع للا

 اذن همسا ىف فاتخا ص هللا لوسر رش قاح ىذلا لجرلا 9١

 ةيمأ نإ شارخ همسا نأ ىلكسلا ةعجرت ىف باسنالا رصتخم ىن ريث الا نبا

 ىلا بوسنم ىلكسلاو فيفع نب فوع نب فقنم نب لضفلا نبا ةعير نبا
 ىف هنايب قبس دقو ىودعلا هللا دبع نب رمعم وه قلاحلا لبقو ةشيبح نب بيك
 هّشاديع ني ريسيفتأ اوعزلاق ىراخبلا حيحص ىفو رهش أو جصأ اذهوأ هتتجرت

 ةئيبج نم لجر ىور ةءارقلا يف ةالمعلا ةفص ىف بذهملا ىف هلوق 6

 ء لأ ديع ةمسا لجرلا اذع تازإز !ذاب ةأرقلا

 م دحاو لك رظن ميرحتبو ةالصلا ةين ىف ظفالا طارتشاب لئاقلا هه 7

 قى ذ يف ىدرواملاهنع اهاكح ىريي زلاّشأ دبع وبا وه هبحاص جرف ىلا نيجوزلا

 ه ةروعلا رتس باب يف رظنلا ةلأسم

 وبا وه ةنيلهالا رخأ مرحتب رييخ موا ىدأت ىنلا # لجرلا # د64

 « كلام نب سنا ةياور نم هدنس ىف ىلصوملاىلعي وبا هاور ةحلط

 )١( وه رصتخلا ىف هركذ قولخو ةبج هيلعو مرحا ىذلا ىنارعالا 8
 دبانوةروكذلاو ددملاةليضف ريتمتدقو طيسولا نم جا رخا ب اتك لوأ ىفهلوق 3 653

 اهسأ ةنلث رادقم لصالاب ضان 0(

 (ءاممالا بيد ؟ جس 0 )



 ءاممالا بيذبم قفل

 ذاعم ورييزلا ن هللا دبع ربتعتاهماب لئاقل افددعلاةليضفامأ ءاملعلا ضءب دنعةمصعلا

 لتقي مدلا ىلو نكمل و دحاولاب ةعاججلا لتقبال اولاةفنب ريس نياويرهزلاولبج نا

 لعصاصقال دوادو ةعببرلاقو ةبدلأ نم موصصح نيقابلا نم ذخأبو مينه ادحأو

 أهريغو نيمرحلاماماو نيسح ىضاقلا ىكح و ميجا ىلعةعزومةيدلا بجي لب مهتمدحأو

 لوق وهو اولاق نيقابلا ىلع .ىش الو ىلولا هرانم مهنه دحاو لتقب هنأ كلام نع

 نم لةيف كلام دنع مهثيب عرقي طيسبلا ىف ىلازغلا لاقو ميدقلا ف ىعفاشلا

 لئاقأاف ةروكذلاةليضف امأ و ميدقلا ىف ىعفاشلا لوق وهو لاق ةعرقلا هيلع تجرخ

 اهنانم ذخأو هب تلتق الجر ةأرلا تلتف اذا لاقق ىرصبلا نسملا ريتعت اهلاب

 ةثروا ةيد> فصن الام نم ْدْخأو اهب لتق لجرلا اهلتق اذاو لجرلا ةيد فصن

 ىفو حابر ىفأ نب ءاطع نع ةياور ىرمعبلا نسملا هيلا بهذ ىذلا اذهو لجرلا

 ىف للازقلا هاور دقو هنع هللا ىفر بلاط ىنأ نب ىلع نع ةذاش ةيأور اضيأ

 نويقا رعلا انناحصأ لاقو امبيلع ن ند رسمت هم هيغ نيسوح ىضاقلاو اخيشو و طيسولا

 اهيذم دحاو اك نإ انيعذك هنَع حييدسملا / ل 53

 لاق ةعياح وبأ وه ةيصقلا دبأت ةليضف رابثعاب لئاقلا ١ امأو لام الب رخ ب لتش

 8 نيمرحلا مامال لامحأ وهو دهامملاب يذلا لتقب الأ

 م الجرو توم رضح نم الجرنأ بذي 1 نم ءايضقأاةياع ب باي ىنالوق و "م1

 ةدحوملاءاباا, ساء نب سقلا ؤرما همساف ىدنكلا امأ ضرأ ىف امدتخا ةدنك

 ةدحوم.اب مث ةروسكم ةلمرم نيعب نادبع نب ةعيبرف ىمرسضحلا امأو ةلبملا نيسلاو

 تحن م ةانثما ءايلابو نيعأا تف ناديع نس ةعيبر ليقو ل نون 3 د فلا مل م” ةنك انعم

 هريغو 1 ىف نييحس 2 2 5 دبش حج تك ماءاجو

 نا كد

 ب احيعلأ يأ هدإادحلا ! أاق هث <
 ت1 تا د بياع لاق هنت د

 نادم ٍءنتةعيب ر ىم رضحلا ىف لاق ميعت و اذه ريغ سيلا ور أ هيما نم ابا ْن

 لك ةانملاو حتفلاب هلاق ىردملا ساو ن كروس 3 نأو ةدحوملاو سكلاب

 هيلع ىنلا نأ بذهملاو رصتلا نم تادابشلا باتك لوأ ىف هلوق 4



 ببي يححسسس_ سس سس نفت ءامسالا بيهم
 ءاوس ىبارعالا اذه مس ىدادقبلا بيطخلا لاق هدحجل ىبارعأ نم ًاسرف عاتب

 ىبراحملا سبق نا أ وس ليو ثرحلا نبأ

 هب هلع هلأ افطر زعام وه لجل اذهب انزرخ الا نإ

 ضد لاقو طيسولا نم مئانغلاو ءىغلا مق باتك لوأ ىف هلوق داو

 ءايلاو ةلمبها نيملاب ةيلاعلا ا وبأ وه لئاقلا اذه ميسأ ةتس سملا مسقب ءاملعلا
 مصب ميقر همسأو تح نم ةانثملا ءايلابو ءأ ءاراا رم كب ىحابرلا تحب نس ةانمملا

 ةيلاملا ىبأ نعانب احصأ اك اذكه ىعباتلا ىرصبلا ميملا رسكب نأ ناروم نا ءارلا

 اًضيأ سنأ نب مسيب لأ نع رسفملا ىلمثلا قاحسأ وبأ مامالا هاكحو

 هع هللا يضر باطلا نب رمع نا ديصلا لتق ىف بذيملا ىف هلوق دكأ

 .ءازجلابهعم نم هيلع يل ةيح هتذخاف رئاط هيلع مقوف ةودنلا راد ىف هبوث عضو

 ىهئاشلاهنب اذك ثراحلا نإ مقاثو ةنق تأ ىكر نافع ند ناهع هيلع - ىذلا

 ل بذيلا حرش ىف هتحضوأ دقو امهتياور ف قيببلاو

 يلي ىنلا عم يلص نع تاوخنحلاصنع فوحلا ةالع ىف اهلوق
 ا
 . هريغو لسه حيحص نم ققةحنو تاوخ هوبأ ةعم ىلصملا

 حتفب ىكرملا وه ىئاممسلا لاقرحبلا ءاع ءوضولا نع هللا لوسر لئاسلا

 هل فصو ةنيفسلا حالم ىكرعلالب هلمساب وه سيل و همسا هنامهوأف ءارلاو نيعلا
 ةفرعم هباتك ىف ىناهمصالا ىسوم وبأ لاق دبع ليقو ديبع لئاسلا اذه مسأو

 كيبع ةمسأ نميف ىناريطلاهدروأو ع همسأ نأ ىغلب عي 1 ا 5 :! ءطااوح دع هسا نأ ج5 م نبأ لاق ةباحصلا

 ©« كيبع ةمسأ نميفةباحصلا ةف ةثرعم هباتك ىف ىناهبصالا ميعل وبأ هركذو

 ةالبعأا + بذيلا ف روكذلا و ة تذيلا ةركذلا للا دنع ع
 2 هلاىف 2

 يقرون كالوقر ردوهس نبا وه ةال البصأأ تن هوك ىاإ -

 ع8 1 5 م ا اولا سم ةللاأا ا
 هئماعب أ را ةريختلاركذ ىفو ثتءلا ةزاص ب أب نم ىعتأاةهارك لصف يف ةوداقسكس الالوأ

 رن ةفا دز حيبصلا ةاارصإ ريكتلاو جملا ةعص ىفد دوجسلا ةلأسم ىف يف مايصلا ىف 7



 اهببُشو ماهوالا ناب اقل

 « ةءجرلا رخآو ليلحتلا حاكت و حاكنلا لوا فو رحنلا

 وه ةنيدملا مرح ىف داطصأ نم بلس يق جملا ىف طيسولا ق روك ذلادعس 5ك

 هك م عا ع 0
 اق سؤ اه 3. هماق ها قل 'د لع
 همك ا در ذ قيس حالو ىف نا دعم

 * ةنييع نبأ وه رطفلا ةكز رخآ ىف بذهلا ىف روكاذلا نايفس 55

 اهييشو ماهوالا يف + نماثلأ عونلا

 ركب ىلإ نبدمح نب هللا دبعنعو نيديملاقريبكت"باب ف بذبملا ىف هلوق <5إ/
 طلغ وهو اهرثك ١ فوأ ةدمتعملا خسنلا نم ريثك ىف عقو اذكه مزح ن ورمع نبا

 دبعنع خسألا نم ةدع ىف مقوام باوصلاو هيف كشال ملَق قيس وأ بتاكلا نم

 هركب ىلأ ةدجرت ىف مدقت دقو باوصلاىلع تايانلا باتك لوأ قو نيديعلا ةالص

 نا هنع لل قفر رباج ثبيدح ف بذملا نم جملا باتك لوا 2 هلوق كباب

 هعفرب درفت ىذلا نا رووا اوفيعض وهو ةعيطنباهمثر لاق ةيحاوب تدل ةردمعلا

 دقو ماللا حتقفب ةءيملو هللا دبع ةعيهلنا مساو. لعاشلاو ةاطرأ نب جاجحلا وهامنا

 ةفمسأنأيب مدقتا

 نيسأاىور لاق لالمحلا ىلع ةدابشلالف بذهلا نم حلصلا باتك يفو س8

 رهو ءاب ءارلا دمنو ءاحلامضب ثديرح نا بذهلا ىف عقد انك ىلدحلا كبرح نبا

 « نيسحلا باب يف هلايب

 هثرتال لوقيهنعّطا يضر باطخلا نب رمعناكص اصقلاءافيئساباب يفهلوق 1٠<

 نا تي لوسر ىلا بتك سيق نب كاحضااهل لاقىتءابجوز ةيد نم ةأرللا

 كاحضلا مظوملا اذهىف بذيلاىف مقواذك ابحوز ةيذ نمي ايضا مشاةأ رمأ ثرو

 باوصلالفنصملا هركذ دقونايفسنب كاحضلا باوصلاو طلغ وهو سيق نبأ



 كل ءامسالا بيذبت
 هركذ مدقت دقو ىماقلا ىلا ىماقلا باتكح لصف ىف ةيضقالا باتك ىف

 « هتحرت ىف
 ْ هنلاوسع .

 شر 5 نم ةثالث رذب مول نتف بلع ىنلانأ بذهملا نم ريسلا باتنك ىفو

 معاطم بولا ىف مثو اذك طيعم ىنإ نب ةيقعو ثراحلا نب رضالاو ىدع نب معطم

 هموم
 كة

 1 ١7

 نم وألذ ءاي مث ةحوتفم نيع مث ةمومضم ءاطب ةيرعط هياوصو طلغوهو ىدع نبأ

 ه«ردب موي لبق تاق ىدعني مهطع امأو ىدع نبأ وهو ءاه مث ميم مت ةنك است 5

 لجر نمام لاق ىلع نع دعس نب رمع ىورامل بدها نمرذعتلا باب فو 9

 ىنلا نال هتيدو تام ول هناف رخلا براش الإ يسن ىف دجاف تا ادح هيلع تق

 يسال فيحصت و طلغوهودع-نب رمع بذبملا خسأ ىف مقو اذكههنسول ع

 اذه لها دنع فورعم روبشم وهو امههف ءايلا ةدايزب ديعس نب ريم اأو صو اهيه>

 هبات ىقوكلا ىعخنلا ى وبأ ديه_س .نب ريمج وهو نفلا . سس ىو ةءاس قوت ةق

 م مسمو يراخإلا هاور حسيحص اذ_ه هئدحو ةثامو ةرشع سمح

 معلا لهأ نيب هيف فالخ ال هباوص طبضن نم هنرك ذ ىذلا وهو هظفلب امويحيحص

 ض»إ ىف مق ةواعرو اهريغو ثيدحلا بتك ىفو ميبثك ٠ ىف روبشم وهو نغلا اذهب
 كللذو ديعس نم ءايأا فحم دعس نب ريمع ىديمحلل نيديدصلانيب عما خسأ

 هخاسنلا ضعب نم اماو ىديملا نم اما هيف كشال طب

 نب ماده حدي قدزرغلا لاقو بذبمللا نم قالطلا ددع باب ىف هلوق <

 كاللل دبع نب ماشه لاخ ةريغملا نب ميهارنأ

 هيراقي هوبأ ىح همأ وبأ ه اكلم الا سائلا ىف هثم امو

 نب ميهاربا حدع باوصلاو طلع وهو ماشه مدع بذبملا ىف مقو اذكه

 كالملا ديع نب ماشه ما مأ ن 6 كالللب دبع نب ماشه لاخ ةريغلأ ئ ميهارأ ن ماده

 حودمملا اذه ميهاربا نب ماشهنب ميهارباتخأ ميهاربأ نا ماشه تنب ةشااع م

 هلوق ىف .اهلاو ثاللل دبع نب ماشه وهو ثالمملا ىلا ةمجار همأ وبأ هلوق يف ءاهلاف
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 مأ وبأ وبث ةريغملا نب مهاربأ نب ماشمه بأالاب دارملاو حرودمملا ىلع ةدئاع هوبأ

 كام الا هبراقي ىح سانلا ىف هلثم امو تيبلا ىنعمو اعي» حودملا وبأو تالمملا
 اه
 «هلمدقم ءانتسأهن ال اكلم .ببصتو هحدمأ ىذلا أذهوبأوهو كالملا تالذ مأوبأ 1ع

 لاق يثاقرلا ديزي نب لضف ىور بدبملا نم ريسلا باب ىف هلوق 5
 بذهملا مكسن ىف هاندجو اذ هبف تنك اشوج هلع هللا ىضر باطلا نب رمعزبج

 نع ةمثالا ضعب لقنو لضف ىف اهفذحو دبز ىف ءايلا تايئاب ديزي نب لضف

 نباليضف باومعلاو فيحصتو حب رص طلغاذهلكو امد هاور هنا فنصملا أطخ

 ىنإ نبا نئلا اذه ةمئأ هرك ذ اذكه ديزب نم اهنفحو ليضف ىف ءايلا تابثاي ديز

 ليدعتلاو حرجلا باتك ىف متاح يا نا لاق اهريغو متاح ىلا نباو ةمئيخ

 هللادبعو رعنعىور ةهس نب دامح هاك ناسح ابأ ىنكي شاقرلا ديز نب ليضف

 ىرصب قودص لجر وه نيعم نب ىحي لاق لوحالا رماع هنع ىور لفغم نا

 ةعيب رنمةفورعم ةليبق شار ىلا بوس: :فاقلافيذختو ءارلا حتمب ىئاقرلاو هَ

 سمشلا ف امثاق لج ىلعرم ضم ينلا نإ بذهملا نمزمخنا|باب لوا فلوق 6

 اذكه هرخآىلا دعقيالو فقي نأ رذن ليئارسا نبأ اذه ليقف هنع لأف لظتسيال

 نيةنصلاءالضقضعب هرك ذاذك وليئا رسانبا ابنمريثك وأخسنلا رثك | ىف دجوي

 باوصلاو كش. الب. طلغ وهو كنيعملا طخي دجو هنا بذهملا ظافلا ف

 دواد ىلأ نئسو ىراخبلا حيحص ىف ثيدحلاتاياور قوه اذك ليئارسا وبا

 ىلع واولاب وبا بذهملا خسن ضعب ىف عقوا اذكو سابع نبا ةياور نم اهريغو

 ةمبمملا ءايسالا هباتك ىف. ىدادغبلا بيطخلا ركب وبا ظفاحلا لاق معأ هّللاو باوصلا
 د

 اذهريغ ليئارساو. | هتين؟ نم ةباحصلا ف سدل ىرصملا ديعس نب ىنغلا دبع لاق

 «هريغ سيق ةيسأ نم ةياحبصلا لف سيل وسبق هءسأو ٠ هل
0 

 1 1: لاي 503 ؛  تلارلص ل ع ا 1 ا ا
 هلاق أذك ةناكر نب ٍديزب عراص بلع ىئلاب دبل نم ةقباسملا باب ىف هلوق ال5

 فائم دبع نب باطملا نب ماشه نا ديزي دبع نب ةناكر باوصلاو أطخ وهو
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 دقو نيعبرأ ةئس ةئيدملا ىف ىفوت سانلا دشأ ناكو حتنلا موي لسأ يلطلا ىثيرقلا

 «ءةناكر ةححرت ىف هئايب قبص

 نأ رمح ني ى ءانإ

 حتنب ورعنب سابا خسفلا ىف وه اذكه ءاملا لضف عي نع ىهن كس هللا لوس

 طلغ وهو فئصملا طخ ن نع ةمالا ضعب هلقن اذك هرخآآ ىف طخلا ىف واوبو نيعلا

 دبع نب سايأ وهو فاضم ريغ لاذلاو ءابلاب دبع نن سابا هباوصو كش الب
 ١ « لوالا عونلا ىف هناي مدقت دقو ىزاجحلا تزل

 ىتأ ىتحةنبدملا نم جرخ هلأ لوسرنا بذهلا نمةيهالوأىف هلوق

 اذكه راجلا اذهتبصاىفاشالوسرايلاققرهف نملجر اخ ريقعراماذاق ءاحورلا
 نع ءالضفلا ةءالا ضعب هلقن اذكو ءارو ةروسكم ءافب رهف نم لجرخسفلاف مقو

 ةدحوملا ءابلا حتفي زهب نم لجر باوصلاو فيحصتو طلغ وهو فاصملا طخ

 لاق ىازلاو ءابلاب هنأ ىلع اوقفتاو هريغو ىئاسألا هأور روهشم هثيدحو ىازلابو
 ىازلا فرح رخآ ىف هرك ذ بعك ن ديزىزببلا اذه مماو بيطخلا

 ليعتس ا ىنلا نأ ةوشرلا لسفيف بذهلا نم ةيضقالا باب ىف هلوق 8

 دسأ ىف ؛ نمبذإل ىف عقوأذ اذك ةيبتالا نبا ك لاقي دسأ ىنب نم الجر
2 

5 

 دزالا اض أمه لاقو نيسل! ناكساو ةزمها حتي دسالا نم لجر باوصلاو

 « ءاثبالا عوأ ىف هناي مدقت دقو نيسلا لدب يازلاب

 قيدصلا ركب ابأ نأ ىور ال ىفاقلابدأ باب رخآ يف بذبملا ىف هلوق +

 عقواذك ح 5 وثكم نب سيقب ىلا ثعبا نا ةيمأ نبرجاهملا ىلا بتك هنع هللا ىضر

 ماوخأ وهو ةيمأ يأ نيرجابملا هباوصو طلغ وعو ةيما نيرجاهملا بذيمل خس يف ُ
 ءاهموبال نينم وللا مأ ةماس

 لاق لع هنال ةبملا نم ىف ىلاشلا ب ابا ىف طيسولا ىف هلوق هلو
 ناس

 وبلا ىف كل أونوكي نأ كرسأ اعيش هدالوأ ضع بهو دقو ريشب نب ناعنق

 باوصلاوهيفكشال طلغ وهو طيسولا ىف مقو اذكه مجراف لاقق معن لاف ءاوس
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 نيحرحصلا ف روهش» هديدحو نايعنلا هنبال بهو دقو نايعنلانب ريشب هللاق هنم

 فوت ناهنلانال طلغوبف هنبالون اعنا ان رج نانهق امهم! لتحت (لبق ناف )اههريغو
 * زخأ ةظأو انو هل لاوظأ لنآ لمعمل ذشنخا# حادن م مص يوكو ب لع هيداوص ءلعأ ٌّضأ دأب هل ف كنأ امتحن فكشف هيأ

 - اضل دس 7 . 8 800017 1

 3 رشم ب رض ىعجشألا كلمني فوع نا ةلئاعلا باي يف بذيملا يف هلوق هب

 اولاقو هيلع ةالصلا نم 0 ل هللا لوس باحسأ عتتماوتقف هي هيلع ٍفيسا|عج رف ٍفيسأ اي

 الب حيرص أطخ لقتلا اذه ًادهاجم تام ىلب حتي هللالوسر لاقف هداهج لطب دق

 هناك ةلواطتم نامزاب هيلع ىبلا دعب تام ىعجشالا كلام نب فوع ناف كش

 عوك الا ن رماعأ ةصقلا هذه ترج اأو ةرجملا نم نيعبسو ثالث ةنس تام

 ىنكي ىنافطغ كلام نب فوعو حيحصلا ف جرخم هئيدحو ربيخب هنع هللا يذر
 ةكم حلق دبش ورمع وبأ لاقيو دامح وبا لاقيو دمج وبأ لاقيو نمحرلا دبع ايأ

 قشءدنكسو ماشلالزنف فئمؤي مجشأ ةيار همم ثناك لاقيو يي هللا وسر مم

 ريبخ الام نب فوعدبش ىدفاولا لاقو قيتعلا لزغلا قود دنع اهب هرأاد تناكو

 ىورص م لزئفهنع هللا ىضر قيدصلاركب ىفأ ةفالخ ىف ماشلا ىلا لوحتو املسم

 * اثيدح نوعبسو ةعيس 0 هللا لوسر نعل

 ىرذعأ!رمعم ىورو راكتحالا مرح ف شجنلا باب رخآ ىف ب ذهن فلوق هلا

 أذكو فاصنأ لصأ ىف دجو أذكه ءىطاخ الأ ركتجال كَ هللا لوسر لاق لاق
 طلغ وهو ءارمت ةنك اسةمجعم لاذو ةمومضم نيعب ىرذعلا رمعم خسألا ىف وه

 ىدعىلا بو..:مواولابو نيتلمهملا لادلاو نيعلا حتني ىودملا هباوصو فيحصتو

 « هتيجرت ىف هنايب مدقت دقو ىؤا نب بهك نبأ

 ىضر ىردخلاديعس اللاق كتم ىنلانأ ناذالا باب ىف طيسولا فلوق 6

 الهناف كتوصمفراو زذاقةالصلا تقول خد اذان ةيدابلاو مفلابحت لجر كناهنعهّللا

 طيسولا خت وع اذكهةمايقلا موكل دهس الارجح الو ردم الور جش كت وص عمسي

 قتئام هب أوماعأو باوصلرببغت و طاغوهو نيمرحلا مانأ انخيش اضيأهلاق اذكو

 ذيع وب أ ىللاق لاق ةمصعص ىفأ انينع را دبعنب هللادبع زعم ريغوىراخلا حيصع



 ةالصل ايتنذاف كمنغوأ كتيداب ىف تاك اذا ةيدابلاو معلا ب يضكارأ ىلاىردخلا

 االاءىش الو سنا الو نج نذإلا توص ىدم ممسيال هناف ءادنلاب كتوص مفراق

 هش هللا لوسر نم هتعمس هنع هللا ىضر ديعس وبأ لاق ةمايقل يتلا موب هلدبش

 ىقر رمعنب ُهّللادبعىوراا بذهلا نم عوطتلاةالص باب رخآف(اوق) مه

 مالسلا هيلع دواد ةالص ينلاعت هللا ىلا ةالمعلا بحأ لاق تلخص 0 ىتتلا نا امبنع هلل

 ف واو ريغبو نيعلا مضي رمع نب هللا دبع خسالا رثك أ ىف وه اذكه ثيدملا

 نب ورمع نا وهو واوبو نيعلا حتفب ورمع نب هللا دبع هباوصو أطخوهو طخلا

 « فورعم روبشم حيحصلا ىف هئيدحو يماعلا

 هلاديبعىورامتاقدملا مدقزم» ارقتلامبس لصتىف ب ذبملا ىف (هلوق) 45

 دعب اكيطعأ لاقذ ةقدصلا 0 سَ لوسر هيلأ_ نيلجر نأ رايخلا ن , هللادبعنيأ

 خسأ رثك أ ىف مقو اذكه بتكي ىوقا الو ىنغا اهيف ظحال هلا (ك_دعأ نأ

 ىدع نب هللاديبع هباوصو كشالب طخ وهو رابخلا ن هللا دبع نيهللا ديبع بذولا

 ىقييبلاو ىئاسالاو دواد ىلأ نتسىف ثيدحلا اذه تاباور ىف رهاذكم رايخلا نبأ

 هلايب مدقت دقو هيف فالخ الو اهريغو لاجرلا ءاممأ بتك ىف وءاذكهو اه ريغو

 «لوالا وتلا ىف هتجرت ىف

 يما لور ىهنري.لاباتك نم يناثلابابلا وأ ىفطبسولا ىف (هلوق) 4

 حيرمص طلغ وهو طيسولا. خسن ىف وه اذكهامبموبأ للتق نع ركب ابأو ةفيذس

 ركب مشبع همساو ةفيذحابأ رهن هباوص امئاو اميه نيمسالا ىف يبق فيحصتو

 ةنيذحوب أو هو ءافامغب ميشه همسأ ل بقو ةمجعملا نيشلا حتفو ءاهلا ناكساو مبلل

 هي ىنلا نأ أىور واردب دهشو فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نبا

 هنأ باوصلاف هنع هللا ىضر قيدصلا وهف وكبرب أ امأو و رذب هوب هيأ لا 00 نع هأيم

 وه نيسالا ب بارع نم مان ىذلا اذهو 7 ءاياب هيأب نوللاب هئباو

 ( ءاممألا بيدهت؟ جس 4١ م)



 ءامسالا بيدهم اضضغز

 ناذهابيف رك ذىلا ثيدملا تتكو ىزافملا بنتك ىف دوجوملا فورعلا روهشملا

 .٠ رعأ هللاو هانركذ ايف مهنيي فالخ الو ناثيدحلا

 ىضرةزخ صخرأ ةيملع ىبنلازاديعلاةالص بأب ىف طبسولا ىف 4هلوف) 188

 امناو فرمبال هناف ةزدح هلوق ىف طلغو هيلع ركذأ امم اذه ريرلا سبل ىف هنع هلل
 «سنأةياورنمنيحيحصااىف !.,ئثدحوري زلاو فوعنب نمحرلا ديم صخ رأةياوص

 نب عابس نع زرك ما ثيدحىن زاا رسداخم ن٠ ةقيقعلا باب ىف (ارث) 4

 م عايس ةمجر ىفاحضاو هنايب قوس دقو ثبباث نا ٠ عابس هيأوصيهو

 هيلع لادلاو سومغلا نيعلا ىف ناعالا بانك ل وأى ف بذيل ىف ,(كرتق) "14

 لوسراب لاقن يي ى تلا ىلا ىجارعا ءاج لاق رمع نب ا دبع نع ىبعشا ىورام

 مب رع نإ هللا دبع بذهلا خسن ىف وه اذكه ثيدحلا رخ 7 ىلا رئابكلا ام هللا

 :ي لا دع هياوصو فيحصت وهو طألأ ىف واو ريغو نيعلا

 « هريغ فو هنم عضاوم ىف ىراخبلا حيحص ىف وهأذ كه طخخلا ىف واوبو

 رارقالا باتك نم لرالا ب بايلانممبأرلا نكرل ىف طيسولا ىف (هلوتل

 ىري زا لاقدي اوصاولاةو هيلعهور :أ اماذع رارقا هنز هلوق صيخلتلا بحاص لاقو

 11 11 4 مل
 ا 2 يمك رع تقلا د م صب -

 لوقهيفولاق, منرأ 50 هنأبنب 1اباييق باجاوجاتنل هبات ىف اهركذ ذو صب الأ

 مر يربزلا هلاق رارقا هنا رخآ

 ىور ةيضقالا باتك نم لئاسملا باحصأ لصف ىف بذولا ىف (كوقإل 5
 نا عال لاقندنع نا اطل, .يدنع طاهر ديش لاق ثن 0

 كما رم هل لاقتةنع للا ىعر ب نار دل ص ترويض فب

 00 ا ا ا 1
 مذ رلإ هلام دك ىئاكلا ٠ يبحام

 يل

 خسن ىف مو انذكهذصقلا رخأىلاكف 5 رهن نع ىتنأفكف رعأال ىل 1 كرذيالو كف

 ةثاثء ام تنم ةانشجم ءار اهدعورةموم فلا وألا * ان بسع ا ناث باذخ هلق هيأ بال طنطا كثب دن ناملس 7

 هباثك ىف ىدادخللا بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا مامألا هآور اماو فردصت وهو

 نابيث نع دايز نإ لضفلا نع ءارلا معا ديشر ْن دوأد نع هدانسأب ةبافكلا



 فلا ءامسالا بيدهم

 دنع لجر دبش لاق ر ا نب ةشرخ نع ربسم نب ناولس نع شمالا نايلس نع

 ةمجعم نيش من ءار مث ةمجعم ءاخب وه ةشرخو هرخآ ىلا هظفلب هركذف رع
 ءارثا ديدشتو ةلعهملا ءاحلا مضب رخلا نب ةشرخ وهو ءاه نعدمبو تاحوتفم

 هريغو ريبكلا هخيرات ىفىراخبلا ركذ نيعبسو عيرأ ةنس تام ىفوكلا ىرازفلا

 هنع ةأاورلا نمو . هنع هللا يذر باظحلا نب رم رجح ىف امتي ناك هناءاماعلا نم

 باطخلا نب رمتنعىورب نم ةجرد ىنعا ةجردللا هذه ىف سيلو كلذب نيفورعملا

 بذوملا ىف ىذلا نأ نيعتف ثي رح نبأ ىمسي نم نيعباتلاوةباحصلا ن هرم هنع هللا ىطر

 « فيحصت و طلغ

 دبع تنبةيفصل ىلومنا ىورامتآلاعا'بابلوا فطيسولا ف 4هلوق )ا ة017
 اذك ابمعنبا ىلع ةيانحلا شرأب هنع نأ ىضررم ىعقف ىنج أهنع هللاى ضر ىلطملا

 هل نكيمل باطل ! دبع ناف,عالومعنببا اهس اهناق طلغودو ابمعنبأ طيسولا ىف مق هَ
 ةوخأ ةرشع اهناكو هنع هللأ ىضر بلاط أ ن نأ يلع وهو ابيخأ ن 0 ةياوصو أ .:

 نيمرحلا مامال ةيابنلا ىف مقو دقو يل هتع اهنا لع هللا لوسر وب أمه دحأ

 3 طيسولا ىف مقوامم حب حبق

 ةيواعمنيب ناك لاق رماعب ميلس ىورو ةنٍدطأ باب ىفس ذيملاف 4و9 65
 خسنلا رثك اي مكو دقو ةسدع نب رمع لاقق مهض را ىف ةيواعم راسف دبع مورلاو

 ورمع باب ىف هتحضوا دقو كش الب فيحصت !ذهو نوأ ةدايؤب ةسينع نبا

 م هحاضيأ ملم ةج 7 ىف م مدقت دقو ناماس وأ نايلس ليقف ميلس ىف طلغ امبرو

 ضعفالجريمأن ١ ىلعي ل لئاق بذبلا ن م لحفلا لوصباب ىف 4هلوثؤا هامان

 ةلجر ةيمأ نب ىلعيا ريجا لتاق هباوصو طلغوهو بذبلا ىفوهاذكههيحاصا مدح

 8 فورعم ميحصلا ف ةنيادحو

 مصع رسالا ليقرافكلانم لام اسأ نميفرعسأ لاباتكا ىف بدوملا ىف( هلوقإ احلا

 ىانلا لتاقا نأ ترمأ لو سس ىنلانأ هنع هلل ىضرر# نعىورامل هلامو همد



 ءامسالا بيذبم اق

 بذهلا خسن نم هنيأر ايف وه اذكه هللا الإ هلإال اواوقي ىتح

 « روبشم نيحبحصلا ف روكحذم هئيدحو رمع نبا هباوصو رمع

 ىورا اييقةالصلاةركتىآ'تاعاسلاباب فطيسولاو,ب ذملاىف (هاوت) <3/

 ثيدحلا ل ها نمروبجلا هيلعىذلا حيحصلاو ةاورلا ضعبهاور اذكه دهق نب سيق

 « سرق ةمجرت ىف هنأيب قيس دقو ورمع نب سيق هنا

 ناىلا لفنتي نأ زاج رضح اذاو ديعلا ةالص ىف بذملا ىف (هلرت) "م

 نولصي اوناك مهنا ديز نب رباجو نسحلاوسنأوةزرب ىل نع ىرو امل مامالاج ردع

 فيصحتوأطخوهو ا راادعب ىازب و ءابلاحئنب ةزريىلا نعبذبملا خسن ىف وه اذكه

 ىسوم ىنأ نب ةدرب وب أ وهو ةلمهملا لادلابو ءابلا مضبةدرب وبأ هباوصو كش الب

 هرك ذو راث"الاو نْسلا ةفرعمو رييكسلا نئسلا هباتك ىفىقبيبلا هنيب اذك ىرعشالا

 هللا ىضر سنأ ىلع بيترتلا ىف هل فندلا مدقتو ىعباتةدرب وبأو اضيأ هريغ

 ه ىناحصلاةزرب وباهنظ هنا ىلع لدي هنع

 نا ةعلا باتك نم لوالا بابلا رخاوأ ىف طيسولا ف 4 هارق)

 نم هلونق دعب لتقلا ةيفيك نع قيقحلا ىبأ نبا لأس ٍلسو هيلع للا ىلص ىنلا

 ىعفاشا مامالا هلاقأم هب اوصو هيف كمشال طاغ وهو طيسولا خسن ىف اذنكم دابجلا

 الب لوتقملا وه قيقملا فان انالقيقحلا ىبأنبا ولتق يذلا لأسو ءاملعلا ةمنأ نمهريغو

 نم ةعاج لع يبلاهيلاثءبف نيملسملاو ّكنتَع ىنلا ىذؤي ناك ملا لهأ نيب فالخ ش

 مهن أولاق هومتلتقأ لاقف ربنملا ىلع ناي م ىنلاو اوديمرف رييخم هولتتت هياحصأ

 مانرك ذ اك ىعفاشلا مامالا هلاقام لوي نأ ىقبني ناكو فورعم ليوط ثيدحلاو

 نيفاثو ةلمرملا ءاملأ مضت قيقمطاو ءلعأ لاو ةيقطل بأ منا ؟ 5
 دس 6 6 و9

 هذل بأ ه١ لأع لى وأ
 د الاكل بلا كل الا و:

 <« ىدوريلا مفأر وياوه أذه قيقحلا ىبأ ناوةنك أس تم نم ةأنمم ءأب املي

 ناك تن ىنلان أ امنعهّللا ىضرةشئاعتورو بذولانمكاوسلا ف (هلوق) ٠



 و ءاممالا بيقهم

 نموه اعاو ةشئاع نع بذبملا َْق وه اذنك كاوسلاب هاف صوشخب مونلا ند ماق اذا

 8 ثيدملا بيتك نم اهريغو نيديدح هلأ ف وع اذك ةفذح ةياور

 تابقلاة راج يورا مئاصلاةلبق ىفءوصلا باتك ىف ب ذبل ىف «هلوقط 7١

 تضضمم ول تيأرأ لاقف مئاص انأو تابق تلفت ع ىنلا تيتاف مئاص انأو

 نب رمخم نع راج نع باوصلاو ءاطخ وهو بذيل ىفوه ازكه مئاص تنأو

 لبنح نب دمحا اور اذكه ثيدحلا يقاب رك ذو مئاص انأو ,تلبق لاق باطخلا

 ثيدحلا ةعأ نع * يدحيال 2 نمو قم ياو امبانس ىل 8 ىلاسنلاو دواد وباو ةهدنسوم ىف

 هركم ثيدح وه ىلاسفلا لاق مهريغو

 ىلصةئيذحْن أ يور ام مومأملاومامالا ف قوم باب ىف بذهملاىف كارت 09

 هبْذُخ بذبملا ىف وه اذكه هلزنأ ىتح نايا هبذجخ هنم لقسأ سانلاو ناكد ىلع

 و 0 ب يسيح ١ رورمخا ن ى ىثويعلا اور 2 روهثملا حيحصلاو ادج ف يعض ةائساب ريكلا نئسا| ىف ىقبيبلا هاوو اذك و ناماس و اذكو ناملس

 وباوىعفاشلا هأور اذكو يرديلا يىراصت الأ دوعسم وبأ وهو دوعسم وبأ هبْذُج

 2 هيف فاللخ الو مييانصمو ثيدحلا ع ىهمم ال. و + قييبلاو دواد

 ةوسند ةرشم ل نالعتإ لح ا طيسولا ن م كرمشلا حاكن ىف يال 5 ا.

 فيصصتو طاب غ وذو نالع نبا نيمرذإ ع ! ءاعإ لاق انك و طيسولا ىف عقو اك

 ند

 « باوصلا ىلع بذهلاو رصتختلا ىف هركذ دقو ةملد نب ناليغ هباوصو

 بحاص لاق طيسولا نم نهرلا بانك نم ىناثلا بايلا ىف 6 هلوقؤط ”ةب'٠ ع

 اياك طيس ولا خست ىفدحوا اذكهز وكي نأ ىف 00 ينال لاذقلانب مساق وبأ ب ءرقتل

 لأ نأ هع اعد ع .٠ ا
 ناساحاولا ةمطعمت 8| فت ا و + مسأقلا ةياوصو فيحصلو طاغ وقو مي وبأ

 هلا ةقحر حالصنب نبدلا ىف' : خيشلا طغ ترو باسن الأ عون قدهركذ مدقأو

 نكات ع ا عذللا م حا! لأ كى حى ا( اهو 9 مد عة هل ا اه
 ةطوح وق ىلا ف هلأ لصأق ةعساو هك ويمعأ سه باك لطخي_تمولاب ةمدع مبا ةيدس أصح ف

 ىقبو ىشاشلا لاغقلا نب مساقلا ىلأ ىلع نيدلا قت خيشلا برضو هتدهاش دقو

 2 يخيط بيرقتلا بحاص لاق



 ءايمالا ييذهت نشأ

 هيلع حسمىذلا رعشلا قلح ولو ءوضولا هفص باب ىف طيسولا ىف هلوق 6

 لافو ةاكزلا لوأ ىف ًاضيأ طيسولا ىف هلوق مث ناريخ نبال انالخ ةداعالا همزات مل

 نيعض وملا ىف طيسولا ىف عقو اذكمه ةنينحىلأ و ىعفاشلا ب هذمنيبريختب ناريخ نبأ

 حيبق فيحصتو مم رص أطخوهو نون مث فلا من ءارلا من .ايلا مم .اخلاب ناريخناا

 ريرج نب دم رفعجوبأ وهو ةرركملا ءارلاو ميجلاب ريرج نبا نيمضوملا قفهباوصو

 نأ ىضتقي ناريخ نبأ هلوقو . لقت هب هذم يحاصدبتجم روبشملا مامالا ىربطلا

 هوجولا باحصأ انباحصأ راك نم ناريخ نب ىلع ابأ ناف :بهذم ىف اهبجو نوكي
 قاحضوم كلذتنييدقو كش الب أطخ هنع هلت ىذلا اذهو هتمجرن ىف هيف مدقتاك

 6. رعأ هللاو بذبملا حرش نمعومجملأ

 اذكه قيرطبلا قانب صأرب ىنا بذهلا نم ريسلا باتك ىف هلوقف 5

 ةددشم نون م ةحوتفم ثحن نم ةانثم ءايب قانب ةققحم حسن ىف وه اذكو ءانطبض

 ظافاا ىف نيفنصملا هالشنفلا ةمنالا رضعب ركّذو باوصلا وه اذهو فاق مث فلا مث

 هعمجو مدقق ي رطبلاو.فيدصت وهو نونلاميدقتب فاصملا طخ هدجو هنأ بذبملا

 « يمي وهو ةتراطب

 رواشأ ىتح لاق يع ىنلا نأ ةندهلا دقع باب ىف بذبملا ىف هلوق /1 ٠

 خس ىفوه اذكه ةرارز نب دعسأو ةدايع نب دعسو ذاع نب دعس ينمي دوعسلا

 تناك ةيضقلاهذهن أل هيف كش الب فيحصتو طلغ وهو ةرارز نب دعدأ بذوملا

 وشىف تام ةرارز نب دعسأو ةرجحلا نم سه ةنس قدنحلاةوزغ ىف

 ه ةرارز نب دعس هباوص امنإو ةرجهلا نم ىنوالا

 فلاس نيرا زيعلااه رقع لسا صةقان نأ بذهملا نم ةندهلاباب ىف هلوق ٠8/1

 ةنك است حم نم ةانثمءاب مهلمهمنيعب رأزيعلا فنصملا طوهاذك و خسنلا ىفوهاذ كه

 لاد مث ةمومضم فاقب رادق «اوصو فيحصنو طلغوهو ءار مث فلا من ياز مث



 نذذو ءامسالا يب ذهن

 ىرهوجلاو نورسفملاو خيراوتلا لهأ هلاق اذك اهرقع ءار مقلم ةفنخم ةلدبم

 ه ةغللا لهأ نمهريغو هحاحص ىف

 نع ةقدصلايف ةيصولا بانك نم ىنأثلا بابلا رخآ ىف طيسولا ىف هلوق 08
 تقدصتل تفطن ولو تتدصأ ىمأ نأ هللا لوسراي صاقو ىلأ نب دعس لاق تيم
 وهو صاقوىأ نب دعس خسنلا قوه اذكه مع لاق اهنع تقدصت نا اهعننيفأ

 كلامو هحيحص يق ىراخبلا هاور اذكه ةدابع نب دعس هباوصو كلش الب طلغ

 ه هانم هوور ةمنألا نم قئالخو ىئانلاو دواد وبأو أطوملا ىف

 هللا لوسر لاق ةيصول!باتكن م ىناثلا بابلا رت ]ىف طيسولا ىف هلوق ٠
 ىبال لاق هباوص هتدلج تدرب نآلأ تيد نيد ىضق أمل هنء هللا يضر يفعل هيَ
 ه روهشم حرص هثيدح لعل ال ةداتق

 ءاكرب بذعبل تيما نألاق سيلا لبق نافةيزعتلا باب رخآ يف طيسولا يف 9
 لاق امنا اذه حلي هللا لوسر لاقام رمع نبا لاق انلق رمعهاور اذكه هيلع هلهأ

 ئرخأرزو ةرزاورؤت الو ىلاعت هلوق مكبس هيلع هلهأ ءاكيب اياذع رفاكلا ديزب

 هللا لوسر رم اهنا ىسنو أطخأ هنكلو رمت بذاك ام اهنع هللا ضر ةشئاع .تئاقو

 عيجف طيسولا ىف هلك اذه مقو أذكه هرخآ ىلإ اهتنبأ تنام ةمرع لل د

 رم نبا لاق الق لوالاىف هل وث امدحأ امهيف كلش ال ناش>اف ناطلغ هيفو خسنلا

 هلاهئور لب رمع نبا هيلع ركتي مورحللع تركنأ ىتاا ىهف ةشئاع تلاق هباوص

 هياوصور عب ذك ام ةثئاع تلاقو يناثلا ىفالوق يناثلاو قرطنم نيحيحصلا ىف

 هباوص ترك ذ اك اهريغو نيحيحصلا ىف ناثيدحلا تيث اذكه ربع نبا بذك ام

 ٠ ليوأت الو ايف هلرذع الوامهيف يلأرفلا طلغ ىف كلشالو

 وأ زر ف يىفالوأ درو هنأن اعلا لوأ ىف طيسولا ىف هلوق ايلا



 ءاسنلا مجا رن 4

 خيراوتلاوهقفلاو ثيدحلا بتك لكى لب ثيدحلا بتك نمءا,هريغو نيحيح مه لاىف

 ٠ قيفوتلا هبو ملعأ هللاوريوعهنا اهعيمج ىنف اهريغو بان ألاو

 ءامسالا باتك نم ىناثلا.سقلا

 ءاسنلا يف

 عاونأ ةيامهيفو

 ةح رسملا ءايسالا ىف « لوالا َع وثلا

 ن رييزلا ةأرما امبنع للا يضر 4 قيدصلا ركب لأ تنب ءامما 8 م98

 فاقلا معني ةلثق ابمأ مسا و بذبملاو رصتحخلا ف روك ذم هنع هللا يذر ماوعلا

 فاقب هل 3 اضيأ لاقيو اوت هريغو الوك ام نبا هلاق ناتطقت ابق وق ءاتلا ناكس و

 ١ تاع[ 5
 أس ثرخ رم ةأنيم ءا ع ةحو قوف نم ةانكم ءأت 5 ةم وجم

 مل 2 ل ا

 ىؤأ نب رماعزب لسح نب كلام نب رت نب 0 دبع نب ىزملا دبع تنب

 ظئاحلا طخ ءارلا الع معو ىرعلا تنب ةليتق ىثمد خيرات ىف هطيض بلاغ نأ

 انه أك ىازلاب ىزعلا دبع مص طاوم ىو دمحم ىبأ

 ىف راشتاع , نمو أ أ ءايسأ تناكو اناسنا ع ةعيدص كمت ادق ءايمأ تءامأ

 اها قيقش ءامماوخأ ر 9 ىأني نمحرلأ ديع ناكو ابيبال امخأ ىهو امهنع هلا

 ىأل تدنص أب امال نيفاطن كل تاذ هلا همر
 ا

 ارحاه 11 ةرقس اببالو لع لع
 5 كس

 تاذ مالسأأ هيلع يبنلا اهأممف ة رعسأاةب تذشو أبقاطل تقّدق ك أاهدشأم فيض 0

 ةرجحلا دعب هندلوذربب زلا ن هلل ديعإ لماح قد ةنيدملا ىلا ترجاه نيفاطنلا



 نام قيدصلاركب ىب أت نب ءاممأ ةجرت

 نب ةورع لاق هتمجرت مدقت دقو ةرجملا دعب مالسالا ىف دلو دولوم لوأ ناكف
 ءاممالىور  ءيبش اهلقَع نم ركني مو نس اطقسي ل ةنس ةل ةئام ءامسأ تغلب ريبزلا

 اهانباو صايع نب للا دع اهنع ىور اثيدح نوستو ةئ قلع هَل لوسر نع
 يلرالا ىدامب ىف ةكع تفوت مهريغو ةكيلم ىنأ نب هللا دبعو ةورعو هللا دبع

 الا ةيشخلا نم هلازؤنأ دعب قبب ١ ريسيب هللا دبع ابتبأ للتق دعب نيعيدو ثالث ةئمع

 نورشعو ضعب ليو نورمشع لبقو رشع ليقو لاب ثالث ليق ةريسب ىلليل
 ةمبرأ اهدجو اهابأو ابنباو اهنا هللا دبع اهنبا ةجوت يف اهانيور ةبقنم ءايسالو
 ةفاحق ىبأ نركب يأ نب نمحرلا دبع نب دمه الا مثريما فرعيال نويباحص

 رثك أو ءايما مأ تق مالسا ىف تاياورلاو ءاملعاا فالتخا ريثالا نبا رك ذو
 هاما تناك دانزلا ىبأ نا لاق قشمد خيرات فو مك مل اهنا تاياورلا

5 
 ةرحه لبق ءايسإ تدإو ل 5 مى ىلإ املا نيد نيدع رس ةشئا نم رك
 ىدحا هل تدلو ني> ركب ىأ ابيبال ناكو ةنس نبرشعو عبس ا تأ لوسر
 ىنذب لوقت و ابسأ ر لع اهدي مضت و عدصل تناك اهلإ ءايسأ نعو ةنس نورشعو

 !وقذنأ اباهالو اهتانبا لوقت تناك ءاسا نع ظفاحلا دانسايو رثكأ هللا هرثغي امو

 رب ىلأ تنب ءامسأ نأ قد خيرات قو ةدقن ندحمال نادصتو نقعلاو آو

 ءامعا تدلو لاق طايخ ن. ةفياخ نع هيفو ريبزلا ايجوز مم كومربلا ةورَغ تدبش

 اهنا راكب نب ريبزلا نع هيفو ريبالا ىتب رجابملاو رذنملاو ةورعد هللا دبع ريب زال
 ةثئاعونسح ماو ةجيدخو رجابملاو رذنلاو امصاعو ةورعو هللا دبع ريبزلل تدلو
 ىأيل اورجأ ابلهال تلاق ءايسأ نأ رذنملا تنب ةمطاف نع قدمد خيرات فو

 ىنوافدت الو رانب ىنوعش الو اطوزح يدك لع اورذت الو ىنوطنح م تم اذا

 تنب ءاعأ نأ رذنلا نب ةمطاق نع نيديحصلا دائسأب دعض نبأ تاقيط قو.اليأ

 نرع دس نبا ت تاقبط ىو ال كوامم للك ىتمتق ةضراا ضرع ء تناكركب ىفأ

 نع كلذ ذخأ ناكو ايؤرال ساناا ربعأ نم بيلا نب ديعس ناك لاق ىدقاولا

 ( ءامسألا بيده ؟ جس 45 0



 ءاممالا بيده م

 نا دعس نبا تاقبط ىفو .ركب ىبأ اهببأ نع ءايسا هنذخأو ركب ىبأ تنب ءامما

 تمو امرك شع ىغبأ جاجحلا لئاق نيح ريبزلا نب هللا دبع اهنبال تلاق ءامسا

 لاق ريبزلا ىبأ نع هفنصم دانساب قشمد خيرات يفو اريسأ مبلائلذخأإ الو ارك

 تناكف ةشئاع امآ فلتخم اهدوجو ءامسأو ةشئاع نم دوجأ طق نيت أرما تيأرام

 اهناف ءامسأ امأو هعضاوم هتعضو اهدنع م.تجا اذا ىتح .ىثلا ىلا ءىثلا مم

 تداصف ءامسا ريبرلا ب رض لاق ةورع نع هدانساب هيفو دفا ًاًئيش رخدتال تناك

 هنبا هل لاقق تلخد نا قلاط كمأ لاق هر الف لبقاف ريبزلا نب هللا دبع اهنياب

 هدانساب و هنم ثنابف هئم اهصلخل هباع محتقاف كنيميا ةطرع ىمأ لمجتأ هللا دبع

 ةياورىفو مهرد فلاءاممال ضرفف ةيطءالا رع ضرف لاق ريبزلا نب بعصم نع

 ميحرلا دبع نب روصنم نعو ءايسأو دبع مأ نهنءاقلا افلا تارجاهمال رع ضرف

 لتق نيح كقذو دجسملا رمج نبأ لخد ريبزلا نبأ بلصامل تلاق ةيعص همأ نع

 نأ لاقف اهيلا لاش دجسملا ةيحان ىف ءاممإ :را هل ليقف بولصم وهو رييزاا نا

 تااقق ريصلاب كيلعو شا قنا هلأ دتمف حا ورالا امأو ءىشب تسل ثثملا هذه

 «ليئارسا ىنب اياغب نم ىغب ىلا ايركز نب يمت سأر ىدهأ دقو رو ىمزع امو

 قو رصتما ىف ةروك فم قيدصلا ركبيأ ةأر أ سيم تثب ءامسأ هك مذ

 ةنفمةحوتفهميممةمومضم ةلءبم نيعب سيعومارحالاو تيا لسغ باب ىف بذيملا

 ريهز ن فوع تب دنه ءاممأ ماو ةلدبم نيس متةنك اس تحن نم ةأنكم ءايمت

 تحن تناك ناندع ن دعم نيراعا نب مهثخ ىنب نه ةيمهثخ ءامساو ةينانكلإ

 موي أهنعلتق م5 ةشبْخلأ ضرأ ىلأ هعم ترجاهو هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب رفعج

 ليا ىضر ىلع اهجوزت م ابنع تاف هنع هَل ىضر قيدصلا ركب وبا ابجوزتف و

 ىلع تدالوو ادم ركب ىلال تدلوو انوعو ادمتو هللا دبع رقعمل تداوو هنع

 هللا دبعو ىرعشالا ىسوم وباو باطالا نب رمع ةباحصلا نم اهنع ىورو ىحي

 نب هلأ دبعو ريبزلانب ةورع ةيادصلا ريغ نمو رقه> ن هللا ديع اهنب و سابع نبأ



 نقض ءامسالا بيد

 لضفلا مأ ثخأو دج ىلا عذرا تنب ةنوميم ثخا ىع ءامماو دادش
 تناكو مسن ليقو مال تاوخأ رشع نكو نبمال اهئاوخأ ثخأ و سابعلا ةأرمأ
 مهريغو سابعلاو 5 ةزمجو يلع هللا لوسراهرابصا نفاراهصاسانلام رك أ ءايمأ

 مقرالا راد يهل لوسر لوخد لبق تداسا دعس لاق اعدق ءاممأ ت

 . هللا لوسر تمدابو ا نيأ

 طنقل ليقو مشمم صاعلا ىف |امسأو عيب رلا نب «#«صاعلا ىلا تنب ةمامأ# 071

 دقيام باب ىفوندبلا ةرابط باب ىف بذهملا ىف روك قموساقلا ليقو رساب ليقو
 ىبأ تنب ةمافأ ىهو رتل ناعل ىقو هنامأ حصن نم باب لوا ىفو ةالصلا

 ثنب ينيز اهما ةيمشبعلا ةيشيرقلا فانم دبع نب ىزعلا دبعنيعيبرأأ نبأ صاعلأ
 حيحصلا ىفكلذ تبئو ةالصلا ىف ابلمواهبحي مالسا!هيلع ىلا ناك يشع 7 لوسر
 ةمطاف تناكو اهتعشلا ى طرةمطافةاؤودعب أمهث ءاللا ىضر بااط ى ا نب ىلع ابجوزت

 ثرحلا نب لفون ني ةريغلا ىلع دعب اهجوزت مث اهجوزني نأ ايلع تصوأ
 ليقو ةريغملا دنع تنامو ىبكي ناك هبو ىبي هل تداوف مشاه نب ب باطلا ديع نأ
 الو ةيقارل الو لي هللا ل لوسو تنإ بنيزا سيلو ةريغملل الو ىلعا دلت ملاهنأ
 ه نينع 5 ىذر ةمطافل بقعلا اعاو بقع نونع هللا ىفر موثلك مال

 ىف م ةالصلا ةفص باب ىف ةروك ذم ةنيحب نيشلا دبع مأ «ةنيحيط 11
. 
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 تنب قيص ما ابمأو ثرحلا تنب ةدبع اهمسأو ةنيحن دعس ندع لاق فانم دبع



 ءامسالا بيقبم اق

 تعبابو ةنيحم تءلسأو لاق ىزعلا دبع ن.دسا نب بلطملا نب دوسالا

 « يع هللا لوسر

 نمثادابشلا فوايتمقادصلا اتك فةروك ذم#قشاو تنب عورب # ا/لا/

 ةلمبم نيعمثةحوتفمواومةنك اس ةلبمءار م ةروسكم ةدحوم ءايب عورب ىهررسمتختل

 ةيمجشأليقوةيساور ةوبالك ىهوفاقلاب وةروسكلاةمجمملا يشل اي قشاواعوب أو

 هنولوقي ثيدحلا باحصا ةغالاحاحصف ىرعوجلا لاق ةرم ن لاله ةأرما تناكو

 مسا ةوتعو عورخالا لوعت مالكا ىف سيا هنال حتتملا باوصلاو ءايلا رسكب

 ىعلقلا لاق دقو ىرهوجلا لوق وحن عورب ىف ةثالا يف كلا بحاص ركذو دأو

 لهأ دنع فورعلاو لاق ةلمهملا ءارلاو ةروسكم ةدحوب ةمحمملا .ابلاب هيف انعارس

 اذهو ةمجعملا ىازلابو قوف نم نيتلثب ةمجحلا ءاتلاب ع وزت ءاممالا ىف ةقللا

 م فورهع سيا فيحصت هلاق ىذلا

 هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ تنب ةثئاعةالوم ««ناوفص تنب هرير 9 4

 ادحاو اًيدح ىرر ديف دل ن ىقب اهركذو به ىبأ نا ةيدعل تناك لبق هنغ

 07 5 ىادقأ 5
 « اهيف ةريرب ترركت اع هللا لوسر نع

 506 اكسو

 رك ذلا سمنم ءوضولا ضقن ثيدحت ور 4ناوفص تنب ةريب 9 89

 ىذمرتلاو دواد وبا هاورو , ىدعرتلا هلاق حيحص نسح ثيدح اذه ابثكدحو

 ةدحوملا ءايلا مضب ىهو بذبلاو رصتحتا ىف ةروك ذم هجام نباو ىئاسنلاو

 يملا فيع نا دسأ ن لقول ن ناوفص تنب ٌةرسب ىعمو ةلمرملا نيسلا نوكسو

 ناورمنن كلملا دبع ةدجو يكحلا ن ناورد ةلاخىهو ةيدسالا ةيشيرقلا ىدق نا

 ىف لو همال طيعم ىنأ ن ةيقع تخأ ىهو لقوت نب ةقرو ىخأ تلنب ىهو

 ةيماسالا صقوالا نب ةثراح نب ةيمأ تنب ةملاس اهمأو ةيما نب ناوفص تنب ةرسب

 م دبع ابنع يور ةشئاعو ةيواهم هل تدلوق ىداعلا ىبأ نا ةريغملا تحف تناك



 قنا ءاهمالا بيذهت

 هللا لوسرنع اط ىور محلا نب ناورهو ريبزاا نب ةورعوى ماعلا نب ورم نبا

 « اًثيدح رشع دحأ 0

 ىكم نبأ لاق نيململا بر هللناياممم تدلسأ ىتلاأبسة كلم (سيفلب)

 تنب سيقلب ىهقشم دخب رات ىفلاقاهحتنب ليقو سيقلب نمءابلارسك رثك الاو دوجالا

 نب ينبص دلو نم ميما ةددشمص ةناهمسالاقبو لاقو ءايريغب سقلب ليقولاق لبحر ش

 نب بجشي نيأبس نب ريما نب مسيمهلا نب نعأ ىلا الصتم اهبسن ركذ متريذعنب ةعرز
 اهماع ةفيلخ تناك مث نينس مست نولا تكلم اهنا ىنغلب لاق أ سةكل م ناطحقنب برها

 ابجوزتناملس نأ هدانساي ىورمث نينس عبرأ مالسلا هيلع دواد نب ناملس لبق نم

 ةكلمم تيب ىف تناك نهلاب ةكلم تناك أبس ةكلم نأ انل ركذ لاق ةداتق نعو

 نعةربرهىنأ نع هدانسابو اهموق اكل اهكلم كاله ليبح رش تنب سيقلب اهل لاقي

 ال لاقو اذه ركنأ هنأ نسحلا نعو اينج سيقلب ىوبأ دحأ ناك لاق تثني ىنلا

 تح ناك لاق دهاجم نعو. نما نم دلت ال سن الا نم ةأرملا نا ىنعي نودلاودي

 دهام نعو كأللا فاقلا حتفب ليقلا .فلاىليق لك تح لبق فلا رشعانثا اهدي

 تايمر أبس ةيحاص سيقلب الا ابلط ضرالا نيترقلا وذ كلم لاق فيعض دانساب

 نايلسب تك لاق ةدانق نعو أه ريغ دحأ هنم جنني لف ايكلع انام أ امل بتك ىتح هلع

 نيدلسع ىنونتأو ىلع ولعت الأ ميحرلا نمحرلا هللا سب هنأو ناهلس نم 1, سيقلب ىلإ"
 «العج بتكت امنا بنطت ال بثكت ءايبن الا تناك كقذكو

 هض ره ىف ف وع نب ن مح مجراادبعاهقلط ىتاةباكلا غبصالا تنب رضاع ١ / ٠

 ملا 9
 ثرأ فق ْه ضئارغلا ىفبذهلا ىف هةر لع امه“ 2 ةلئأ ىر نافع 0 ناهع ارو

 اهوبأو ةلمرم ءأراهرخأو ةمحملا داضلا رسمك و ءاتلا مب ىع ضرما ىف ةتوتبلا

 نيغ مث ةحوتفم ةدووم ءاب اهدعبو ةلءوملا داصنا نوكسو ةزوطأ حت ميصالا



 ءامسالا بيذبل 7

 ىنمي ضيرملا ةجوز ثروت لاق اببلا طيسولا ىف راشأوبذهملا ىف اهامم ةمجعم

 فوع نب نمحرلا دبع ةصقو فوع نب نم-رأا دبع ةصق هيلع لديو ميدقلا ىلع
 هتمدنعّلا ىضر نافع نب ناّمع اهثروق هتوم ضرم يف هتأرمأ قلط هنأا ركذام

 نعو كقام نع ىعفاشلا اهاورو هأطوم ىف سنأ نب كلام مامالا اهنصق ج رخآ

 اع فلاخ هنع هللا ىضر رييزلا نبا ناق هب لالدتسالا حصي ال اذهو هريغ

 لوقلا باوج وه اذهوةجح مهضعب لو نكي مل ةءاحصلا فاتخا اذاو كلذ يف

 نإ ورم نب غبصالا تنب رضامت دعسنإ دم لاق ناهثع لعف نع ديدجلا حيحصلا

 منا ةنانك ىنب نم نامور نب ةربو تنب ةيريوج ابمأو بلك نب نصح نب ةبلع

 نجرااديعثعب يفتي ىنلانأ نم رلادبع نب ميهارب أ نب مماص نع ءدانساي ىور

 مهديس ةنبأ وأ مبكلم ةنب أ جوزنف كل اوناجتسا نا لاقو بلك ىل فوع نب

 ءاطعأ ىلع ماقأ نم ماقأو | رباجتساف مالسالا ىلا مهاعد نمحرلا دبع مدق املف

 مدق من ابك لم ورمع نب غبصالا تنب رضاه فوع نب نمحرلا دبع جو زهفةيزجلا
 ىدقاولا ىنعي رمع نب دهملاق فوع نب _:رمحرلا ديعب ةملس ىنأ مأ ىعو ةنيدلا

 ناكو ةلس ىلأ ريغ فوع نب نمحرلأ دبعأ دلت موىثيرق ابحكن ةيبلك لوأ ىهو

 ثالثلاماه ىنعي اهقالط رخآ ىهو هضرم ىف ةدحاو ةةلطاثالن اهةلطنمحرلا دبع

 نمحرلا دبع ناكو ةدعلا ءاضقنا دعب نامع اهّنروف اذلث اهقلط هنأ ةياور فو
 تنب رضا ماوعلا نب رييزلا جوزت مث ىدقاولا لاق ابفلط امل ءادوسةيراج اهعئم

 هوك ذام اذهابةلطىتح اريسي الا هدنع ثيلت م فوع نب نمح رلأ دبع دعب غبصالا

 ىف ءاجو ةدعلا ءاضقنا دعب اهئرو نامع نأ كالام ةياور ىف ءاج اذكهو دعس نبا

 اهل 21
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 ةذعلا ف ىعو تام نم رأأ ذيع نأ تكقأم ريغ نع ةنغ لإ ىصز ىعئاشسلا ةناوز ه2 14 هما 5 5 5-4 : 0. 7 0 :

 ىعفاشلا دك حرش قة ريثالا نءانيتباورلا 01 ذو ناهع اهمروذ



 نال محلا فرح

 ملا فرح
 دوادو.أ اذهابثيدح يور لوعلا ثيدحقي وأر# بهو تدب ةمأدج ٍِ

 هي ع ص
 ليل

 لاشيو حبحص نسح ثيدح وه ىذمرملاق مهريغو هجام نباو ىناسنلاو ىذم رخلاو
 ينطت رادلالاقهريغو ىطةرادلاهلق ةنفحخلا ةلمرلا لادلاب وميحلا ممضإ ىه و لدذج تنب
 ى فالتخالا هيف علاطملا بحاص ىكحو أطخأ دقق ةمجمملا لاذلاب اهرك ذ نمو
 ىنطقرادلا هلاقام باوصلاو ةلءمملا لادلا ددش مهضعب ناو ةللمملاو ةمجعملا لادلا
 ابموق مم ترجاهو يا لوسز تعبابو ةكمب ةمادج تاس ىلاعت نا ههحر
 بور فوع نإ ورم ّىل نم ةعيبر نب مداتق نب سنا ت تع 2ث تناكو ةليدملا ىلا

 نهر لاديعونأ رك ذامفناثيدح تقعفالوسر ندا ىورأ 4 شط ىنضرةشتاع اهنع

 لس لاق ةمجعملاو ةلمبللاب ةمادج طيض سم حيحص ىف انيورو هريغو دلخم نب ىقب

 ماشه نب فلخ ةياور ىفو كلام نع ىبحي نب يحي ةباورىهو ةلءوملا حيحصلاو
 هل ةياور فو بهو تذب ةءادج هريغو لدم حيحص ىف ىذلاوةمجومملاب كلام نع
 نصح نب ةشاكع وهف الاودمال اهتخأ ابلملوةشاكعتخأ ىهو بهو تنب ةمادج

 رداظلاو رورشلاىدسالاةشاكع وهسل ةشاكع همسا رخآ لجو تح
 لدنج تنب ةءاذج اهم ىرجطلاري رج نب دهحملاقو ىدسا وهوايدسأ اهمال لوالا

 ه يهو تنب نولوقي نوثدحللاو لاق ترجاه

 يع 0 هللا لوسر اها ةيصاع اهبمسا ناك ىتلا (ةليج )11

 212 تما ةيراصتال ا تفي 1 3 امضالإ تان ب هلي ىو ةقيقعا !! باب ىف بذهملا فاهرك ذ

 مأ ىنكت رمع نب مصاع ماو هنع هللا ى مر باطخلا نبرمج ٌةأر 0 أ ىهو تبا نبا

 اعامم تفسأ اهف ةيصاع ابمسأ ناك باطخلا نبرمع نب مصاع ابنبأب مصاع
 ةرجطأ ن م عي ةنس ةنع هلل ىر باطلا نيرمم ايحوزت ةليعج يلم هللا فلوعز ارص م1 1

 ةءاس نب دافع ىؤر باطخلا نب رمع تنب ةلرمج لاق مث ريثالا نبادلك اذو ركذ



 اهنع هللا ىطر ةيريوج نينمؤلا مأ ةمجرت 0275

 لوسر اهاممف ةيصاعامللاقي ناك رءعلاتنبا نأ رمع نيا نع مفان نع هللا ديبع نع
 دلل هللا
 لاق رم نبأ ! يلع اكردتس يأفلا هو رخآ اذكه ريالا نبا لاق ةليح يمل هلل

1 
 لوسراهامسف ةيصاعابهسأ نأك تمبأت تعب ىهز رمع ةأرمأ هلي نأف *يذبإ سلو

 ىلاعت هللا هحر جاجملا نب 5 رك ذدقو تلق ثاقذ مدقت دقو ةليمج تنم لل

 اهعا لمتحيف ةسوفر نا ع الو مد اك هحيحص ىروك ثلا ةملس ن داع ثردح

 نيتنااتاك

 اينعمللا ىمرةشث اءنعددعلا باتكلوأف بذملا ف م دعس تنبةلي جل 7 04

 اهنأ حبحصلا بذهلا نم ملخلا بانك هلوأ ىف اهركذ ىتلا « ةليجط» 6

 ه ماهوأالا عوبيف اهناي هلل .ثناوأب لبس تنب ةبدبح

 واولا حتفو ميلا مشب ىعو اهنع هللا ىكر نينمؤ ولأ م © ةيرب 94 7 7١

 لوس راها ةيقطصملا ةيعا: زخلأب مق مح نب نب رأر ضي دأ نب ب ث راهطلا - تل ِِظَ
 ده هت : 3 اص خا

 هلاك ةرجطأ ن هم ةسماخلا ةنسلاق قاطصلاوبب : ةوزغ ىهو ميسر رملا موي 0 سا

 موي ناك فراعلا ىف ةبدتق نا لاق ةسداسلا ىف ظايخ ن ةفيلخ لاثو ىدقاولا

 ةيريوخ تناك هريغودمس نب لاق سج ةلس نابعش ق ناي ىبو قلطع أ ىب

 ف أنيوو عيسيرما موي لتقف نيرفشلاىذ ناوغص نب عقاسم تع ابنع هنن ! ىخز امي .ى. قغلا عذ أ 0 م يما ثا

 لوسرلوُ ةرب ةيردوج مسسأ ناك لات اهنع هلا ىمر سابع نا نغ مس ح حوض

 دمحم مذو ةرب دنع نم جرخ لاش نأ هركي ناكو ةيريوج اهايسف ابمسا تلفت هلل

 ةفالخ ىف نيو تس ةنس لوالا ممر رهش ق تيفو اهنأ هدائساب كوض نبا

 ةئدلأ لاو دك يد <لطلل مب ىأو هنع وأ فر ةوأ
 يرظإ كم هلا 2-9 مسخ نأ نآأورع ابيلع ىلح وا - هللا ىعر هنزاهم

 تااق ةيريوج نع ةيربوج ةالوم تناكو هتدج نع ديزي نب د هد نع ىورو

 ةيعاسر ةيريوج تيقوثو تلاق ةنس نيرشع تنب اناو بلع هللا لوسر ينجوزت 23 53010 أ تنص للا

 هلأ دبعو بيرك هالوموسابعنأ أهنع ىور ةنس نيتسو س#- تءأذ ىهو نيد

 لوسر نع ال قىور ىدزالا كالام نب يحي بويأ وبأو ىداملا نب دادش نبأ



 اناا لبس تنب ةبيبح ةهحرت

 ثراحلا تنب ةيريوج ثعقو تلاق ةشئاع نع انيور ثيداحأ ةعبس بتم هللا

 تداخل ةحالم ةولح ةأرما تناكو ابيئاكم تالسأل سينخ نب تباث مهس يف

 كتاتك كنع ىدؤأ كقذ نم تأ ريخ وأ لاقفابتبا 58 ىف نيعتسأ يشع ىبلأ

 ع هللا لوسر رابصأ اولاقف اهجوزتهنأ سأنلا غلبف لعفف مهن تلاقشلجوزت و

 نم تدب لهأ هل ةئام اهب قتءأ دقاف قلطصملا ىبم نع مهيأ يف ناك ام اولسراق

 قشمد خيرات قو. ابنم اهموقىلع ةكر ملقعأ تناك ةأرما ملعأ اف قلطصلا ىبب

 8 لسأ ثراحلا امابأ نا

 ءاخلإ فرح

 هريغو نماثلا عونا| ىف ماهوالا نم ممتي ةعلتلا # لبس تنب ةبيبح ا/1/

 ةيلعلا ابلعت نب لبست د ةيبح لاق ىل 5 كثب جرب هناك 0 ةيماط 4 طلا قدع.نب دن جد ذةيط ةيص د تئائءاعإا ةدع_مب روش ؟

 دوعسمتذب ةرحابمأو راجنلا نب كلام نب مغ نب ةبلعث نيديز نب ثراحلا نبا

 سيق نب تباث ةبديح ج وزن راجنلانب كلام ىنب نم ةانم ديز نب و رمعنب سيق ثا

 بدك نيىفأ اهجوزن مت اهملاخل كتي هللا لوسر تعبابو ةبيبح تحاسأو سامش نبا
 يطل لاقو .راصن الإ ةريغإ كذ هركفا اهحبو رع نأ 0 مح يم هللا لوسز ناكو

9 : 2 

 نءا ةيجربيف هباتك نم هترصتخا ايف هتركذ دقو ةمهللا ءامسالا هباتك ىف ىدادغبلا

 .نب هللا دبع تنب ةليمج ليقو لبس تنذب ةبيبح ةعلتحلا هذه ييطخلا لاق سايغع

 ىأث نب ةليمج روهشملاو بيطخلا باتك مسن ىف هتيأر اذكه تاق لولس نب نأ
 * مهوووخو هللا دبع تنب تناك ليقو ريثالا نبا لاق 3 5 د وهو 93 ع هبا لاق هتنبا ال

 تحن تناك لبس تنب ايم نأ ىور بذا :ملخ لوأ ىف هلوقو

 اي ايما لاو ُهُنَع لهدم ثن يح - نب لهس تنب ةيبح اهنا ميحصلاو يح خس امد

 أطوذأ ف كلاماهرك ذ اذك و ظافحلا ةياور فابمسأ تبث ذك . ةيراصنالا ةيلعت 00 07 ا ل ا 1 ا ءرخ عاوز ة:كقو م او

 ةليمج ىور دقو مهريغو قبيبلاو ى ؛اسنلاو دوادونأو هريغو رمتُملا ف ىعفاشلاو

 ( ءامسالا بيت ؟ جس م0



 باطخلا نيرمع تنب ةصئح ةمجرل فلكي

 نم اتعلتخا ةيبحو ةليمج _:روكت نأ زوج ربا دبع نب ربع وبألاق ىلإ تنب

 لهأوىأ ثنب ةليمج ثباث نم ةعلتخما نولوقي ةرصبا|لهأو لا سيق نب تبان

 طلغ لبس تنب ةليمج فصملا لوقق نأك فيكو لب تنب ةبدبح نولوقي ةنيدملا

 ثراملا نب كلام نب ىلأ نب هللا دبع تنب ةليمج تاقبطلا ىف دعس نب دمت لاق

 نب مرح نب رذنملا تنب ةلوخاممأ فوع نب منغ نب ملاس نب كآلام نب ديبع نبأ

 ةلظنح ةلومج جوزت راجالا نإ كلام نإ ورمع نب ىدع نب ةانم دبز نب ورمع

 مدعب ةاظنح نب هللا دبع تالوو اديوش دحأ موي اهنع لتقف بهارلا رماع نأ نبا

 اهلع فلخ مت منخل ن نب كلام نب سامش نب سيق نب تبان اهيلع فلخ مث
 بلل دبع َةليمج وخآو 0 هلل لوسر تعباب وةليمج تءساف قابس نب بسيبح

 نب تبا نب دمشو ةلااح نب هل دبع اهأنبا لتقواردب دبش ابمأو ابيب ال ىنأ

 ةدجرت دعس نبا ركذ مث ةك اللا ليسغوه بهارلا نب ةلظنحو ةرحلا موي. سيق

 « مدقت اك ةيبح

 اهنعو هنع هللا نضر نينمؤال ريمأ باطخلا نب # رع تنب ةصنحط

 .نبببعو نب بيبح نب نوعظم نب بذي ز رمعنإ هللا دبع اهيخأ مأ وابمأ اهيفترركت

 رعدقاو اأو بيلا نبا هلاثةرجحلا أ نم ثالث ةنس 0 هللا لوسر اهجوزت ةفاذح

 هنا دعس نياىورو ةديبع ىنأ لوق وهو نيئنثا ةنس لبقو ىثيدملا نباو ةفيلخو

 نب ةنيلخ لاق اذكو دحأ لبق اربش نيثالث سأر ىلع نابعش ىفابجوزت ع
 لبق تناكو تارجاوملا نم ةصفح تناكر ثالث ةئس نايهش ىف اهيجوزت هنا طابخ

 نبأ 0
 كرون 5 ةمومضمةمجعم ءاخب سيزخوةفاذح نب سين تح هيلع هللا لوسر ذأ لح كل نأ |

 ققوتو اردب دبش نمث ناك و ةلدبم نيس مب م ةنك اس تدك نم ةانثم ءاب : ةحوتفم

 هيلع ىبنل اهقلطف ردب نم مالسلا هيلع ىبثأ مدقم اهنع ون دعس نب لاق ةنيدب

 ىق كتجوزو ةمأوق ةماوص اهنأ لاق مالسلا هيلع ليربج رمأب ابعجأر مْ ةقلط مالسلا

 مدائساب دعس نبأ ىورو ةنلا فكلئاست نم ابناو مدؤت مزود ابنا ةياور قو ةنللا



 ساق يلي ىنلا ةعضرمقي دع لاهميلح ةمجرت

 هيلع ىنلا ثعبم لبق تيبلاىنبت شيرقوةصفحت دلو لاقهنا هنع هللا طر رمعنع
 نب هللا دبعابيخأ ىلإ ةسذح تصوأو ةصفح ىلأ رع ىص وأو نيس سمخب مالساا

 ىدقاولالاقدعس نب !لاقرطقتام ىبحةصفح تنامام لاق مقان نع دهسنإأ ىورو رمع

 تيفوت رشعم وب أ لاقوة نس نيتست نب ىهو نيعب رأو سمحة نس نابعشف ةصقح تيفو"

 ىف ةيواعم ميوبو ةيواعم عب وباملوا تيفو ةمايخىلأ نبالاقونيعب رأو ىدحأ ةنس

 نيرشعو عبسةنس تيفو: بور نبدح نيدمحلاقو نيعب راو ىدحا ةنسىلو الا ىدامج

 نيعبرأو عبس ةنس ليقو نامعةفالخ ف تيفوت لاق فراعملا ىف ةبيتق نبأ لاق هوحتو
 لاق نم لوق يردا ال لاف هفنصم نع قشمد خبرات فانيورو نيس ةنس ليقو

 يلع لص كسحلا نب نآورمنأ دعس نبا ىورو اظونحم نيرشعو نامت ةتس تيفو
 هلهحو ةيعش نب ةربغملا راد ىلا مزح لآ راد دنع نم اهرب رس ىدوع نيب لمد

 0 مماعد نا دبع اماوخأ اهربق ىف كزنو اهربت ىلا لأ ةريغلأ رأد ن نم ةريرهوبأ

 ٍ ةمياح ىه ث ةيماح ِق م مالسلا هيلع ىتلا تعض رأ ىلا يك ةيدعسلا ةمياح) 5

 نب دهس نب ةيصق نب نبةرصان نب مازد نب رباج نب ةئجش نب ثراحلا نب هللا دبع داب

 أبجوزورضم نب ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوهنب ركب
 ركب نب دعس نب ةيصف نب ةرصان نب نالم نب ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا

 ىهو ةماذخو ةسيئاوهعضرت ذئايح تناك وهللادبع هنم اهدالوأو بئوذ ابأ ىنكي
 «ةشيكمأةمب اح ةياكو قثمد خيرات نم ٠ ةادطا هذه تلقن ثراحلا دالوأ ءامشلا

 را ءاحلا عمد ى ىع ضيخلا باتك روك 5 4 ضشدج كتب ةنجإل 0 1١ 5 سل ع 2 ١

 ةيجعم نيس مث ةنكاأس ءاح م 7 ةحوتشم م شحجو نون اهدعمبو ميأأ ناكساو

 بابزامجرت ىىئايسو ابهنع هللا ىذر نيندؤلا مأ شح ثنب باز تخأ ىهو



 رشبلا مأ ءاوح ةهجرت 86

 هنع هلل ىطر ريع نب بعصم تحن ةنمح تناك ىلاعت هللا ءاش نأ اهبسن ماع

 ءاملعلا فلتخاو . ةضاحتسم تناك و هللا ديبعنب ةدلطابج ورق دحأ مويابنعدبشتساف

 يف انباحصأ بتك ىف روبشم فالخلاو ةداتعم مأ ةأذتبم ةطاحتسم تناك له

 تناك اهنا انباحصأ نم تاعاجو ىباطخلا راتخاو مهريغ بتك ىفو بهذملا

 دقو ةداتمم تناك اهنا مالا يف ىلاعت هللا هحر ىعقاشلا مامالا راتخأو ةأدتبم

 « بذبلا حرش ىف هك اذه تحضوأ

 ةيصعلا ثاريع باب رخآ ىف ةروكذم مالسلا هيلع رشبلاأ ءاوحإ» و1/4

 ف ءااعلا فلتخا هريسفت ىف ىدرواملا ةاضقلا ىضقأ لاق دملاب ىه بذهملا نم

 دوعس نباو سابع نبا هلق اهد_حأ نياوق ىلع ءاوح هيف تقلخ ىذلا تقولا

 ءاوح هل تقال شحوتسأ املف هدحو ةنجلا مالسلا هيلع مدآ لخد امبنع هللا يطر
 ةئللا هلوخد ىل اق هعاو نم ت تقاخ اي ما قحمأ ياهلاق يناثلاو هعلض نم ةنحلا ف

 3 ا 59 أ / 5 1 5 64 3 8

 نأ مساقلا ىلا ظفاحلا ركاع نبال قثمد خيرات ىفو.ةنجلا ىلا اهيمح الخدا ُ

 سايع نبا نع هدائسأب هيقو قشمد ةطوغ نم ةقوروم ةيرق ايط ثتءذا تاتكس ءاوح

 ةدجم ةنهلا نم ثطبعأ ءاوح نأ هيفو ىح ءىش لك مأ اهنأال ءاوح تبمس لاق

 ند رشع ف داو نيعب زأ مد ال تدإو ءاوح نأ ىذلب لاق جاسلا نب نامع نع هيفو

 اولا مهم | هريغو ىرهزلا نع قحسأ نبا نعو ةيراجو امالغ دل تناكو انطب

 الكم ريغ نع ىنغلب قدا نبا لاق |هاتخأو ليباقو ليباه ةنحلا ىف مدل دلو

 ا درع نإ زيريم  ل_لرعو . ناك كيذ ىأ لعأ لاو ةحلا ف مدل داوي هنأ

 لو لم نال 8 1ع كولا م الع اس أ ع
 ومي يسلم هللا كلوش رز بهمس نوعي باطخلا نب رمق تتههس لآق يمتسذلا نبا نم

 تدانف تمد نيح ءاو> انءا ىلا هثمب ىلاعت للا نا مالسلا هيلع ليربج ىنربخا
 ةراقك نك هنامجالو كتيرذو كنيمدال اهداف هفرعأ ال مد ىنم ءاج اهير سأل ءمس مج ؛1 نا ذل ىلع خا ملل هلا /أ 4: حج ىللأذإلاي ا .عااألر1

 0 بيرع ثيدح ىنطقرادلا لاق ادوبطو

 * -- تينا بوو ل



 4١ نينمؤملامأ ةهيدخ ةعجرت

 نب دليوخ تنب ةجيدخ ىه اهنع هللا ىغر © نينمؤملا مأ ةيدخ ظل 5

 نم مصالا نب ةدئاز تنب ةمطاف ابمأو بالك نب ىصق نب ىزعلا دبع نب دشأ

 ةن-- نيرمشثعو سه نبأ وهو ةجيدخ ع هللا لوسر جاوزت ىّؤل نب رماع ىنب

 ةبطبقلا ةيرام نم هناف هنع هللا ىضر مها ربأالا مهنع هللا ىغد مباك هدالوأ مأ ىهو

 تيب واهريغاهئايحىف جوز الو اهريغ ةجيدخ لق د ع هلا لوسد جوزي إو

 ليقو نينس الدب ةرجطلا لبق ثيفوت م ًاريشأو ةنس نبرشعو ًاعبرأ د 2 هعم

 مانأ ةثالثب بلاط ىأ ةافو دعب اهتافو تناكو لوالا حيحصلاو ميراب ليقو س

 نع ةورع نع أهنع هللا ىفر ةحدخغ بقانم باب ىف هحيحص ىف ىراخبلا ىور

 ىراخبلا ىورو.نينس ثالثب ةجدخ دعب , هللا لوسر ىنجوزت تلاق ةثئاع

 للصم لوسر ج رخم لبق ةجيدخ تينوت لاق ةورع نع ةشئاع بقانم باب ىف اضيأ

 ةشئاعحكاف كلذ نءاببرق وأ نيتنس ثيلف نيئس ثالثب ةنيدملا ىلا سو هبلع هللا

 لرم قا الخو ىرهزلا رب مد نيس عام نهواهب ىبو ثم تنب يهو

 عابجالا ىلصثلا لقتو .مالسلا هيلع ىنلاب نمآو ملسأ نم لوأ اهنأ ءاهملا

 ةفورعم حيحصلا ىف ةريثك بقانم ةجيدخلو كلذ ريغ لسبقو ركب وبأ ليقو هيلع

 ريخو ميرم امئاسن ريخ# لاق مالسلا هيلع ىنلا نع هنع هللا ضر ىلع _رع انم

 لاقهنع هللا ىضر ةريره يبأ أ نعو امهيحيحصيفإسموى راخبااءاور « ةجيدخامئاسن

 هيف ءأنأ أ ابهمتنأ دق ةيدخ هذعّشا لوسراب لاقف مالسلا هيلع يتلا زيرعج ىتأ لاق

 اهرشبوى هو ىبر نم مالسلا اهءاع ًارقأت كتأ ىف اذاذ - ارش وأ ماعط وأ مادا

 حيحص فو . ىراخإلا هأور 6بصت الو هبل بتوضص البصق نم ةنهلأ ف ثيل

 قو «ةجيدخ ركذ رثكي ع ىنلا ناك »2 تلافابنعّشلأ ىضرةشئاعنع ىراخبلا

 يفتي هللا لور لاق لاق سابع نبانع نسحدانساب ىلسوملا ىلعي ىلأ دنسم



 ءامسالا بيدهم 20 لقت

 نارمع ةئبا ميرمو دمحم تنب ةمطافو دليوخ تنب ةيدخ ةنجلا لهأ ءاسن لضفأ
 نأ ةشئاعو سابع نبا نع ثمد خيرات ىفو. نوعرف ةأرما محأز» تنب ةيسآو
 ةبيدخ نأ قشمد م راتىفانيورو .ةلاهىأ ن نم اهدلوب تينك دنعمأ ةحيدخ ةينكأ

 ذئاعنب قيتعل ةجو وذيل ينال ةتناكو !ولاق ةرهاطلا ةيلهاملا ف ىمستتنأك

 ةرارز نب دنم ليقو كلام ةلاه وبأ ايجوذت مث م دلو اهنم هلو اهنع تاف ىوزتلا

 سه دعو اطو يم هللا لوسر اهجوزن مث قيتع لبق ةلاه وبأ اهجوزت ليقو

 تفوت اهمأ قشمد خيرات فو نوعبرأ ليقو نورشعو .ناملبقو ةنس نوعبدأو
 نودحملاب تنفدو ةنس نيتسو سم تدب ىهو ةوبنلا نم رششع ةنمس ناضمر ىف

 « ريسي بعشلا نم مشاه ىنب جورخ دعب كلذو اهترفح ىف شي ىنلا ل رو
 ىف مر صتخملا ىف ةروكذم ةيباحصلا ةيراصن الأ ماذخ تنب «ءاسنخ# رع

 ل لوسر ةرف ةهراك ىعو أغو أ اهحكن ] ىبلا ىعو حاكذلا باتك ىف ىفاب

 حتتمب ءاسنخ ىهو اهريغو ىئاسنلاو دواد وبأ اذه ابئكدح ىو راهن كلي 0

 ةيجيعم ءاط ماذخ تدب ةدودمم فا ”الاو ةنك اس نون اهدعبو ةمجمملا ءاخلا

 هفوع نب ورع ىنب نم ةعبدو نبا ىلقو دلاخ نا ةنئحم ةيجعم لاذ 1 ةرودكم

 ىعو ليقو بيث ىهو ابجوز ناك اغابأ نأ حيحصلاو ةعيدو وبأ ماذخ ةينكو

 « ثيداحأ ةينام كي هللا لوسر نعال ىور ركب
 ةلدامللا ىهو رابظلا ةرافك ةيوار ةبلعت نب 4 كلام تنب ةلوخ) 1

 ةبلعت نع كلام تنب ةلو+ بذبملا خسأ ضعب ىف مق و أاذكهو بذبيملا فاه. ذ

 تاياورأأضءب فوءأيلاب دوأدىلأ ةياورونايورم أهو ءاب ةدايزب ةليوخ اهضعب فو
 ةليوخابضمب فو كالا» نب ةبلمث ثنب ةلوخ ابضعي فو مرصأ نب ةيلعث تنب ةلوخ

 هنع هللا ىفر تماصلا نب سوأ ةأرمأ ةيراصنأ ىهوامهيف ريغصتااب دليوخ تنب

 هايعريغو قريبلاو دواد ىفأل ةباور ىف ءاج اذك ملا حتتنب ةليجج اضيأ اهيف لاقيو
 ةروك ذم ةلمجملا نيسلأب مث تدم نم ةانثملا ءايلاب ةراسإ تنب ةلوخإ) ا/ا"ه



 537 ذوعم تثنبا مم رلا ةقعرت
 ذآ ل ص مبا #ت#آ

 دانسابةريرهىأ ةاور نس ىقبيبلا ابثيدح ىور بذهلا نم ةساجتلا ةلازا باي ق

 تب ةلوخم مهسأ مل لاق مامالا ب رحل ميهارن نع دانساب ىور 95 هتمضو فيعض

 « ثيدحلا اذهيف الا راسي

 ىف ةروكذ» ةيرابمن الا ةيادصلا ءارتعزب «ذوعم تنب ميرلا اوك
 ةدحوملا ءايلأ يا رلأ مضب ىهو بذملا نم ريسلا لئاوأ فو ءوضولا ةفص لوأ
 اهدعبو واولا رسك و ةلسمهملا نيعلا حتفو ىلا مغ ذوعمو ةددشملا ءايلا ريكو

 يكحو ارحتف رواولا رسك مااظملا يحاصفيف ىكحو ربشالا وه اذه ةيجعم لاذ

 ءار مث ةنك اس ءاق مث ةحوتفم ةلموم نيعب ءارفعو .رسكلازيجي ال هنأ ميضعي نع
 3 راصن "الا ثراملا نب ةعاقرنب ثراحلا نب ذوعم تنب عيبرلا ىعو ةدودمم فلا مث
 ةنيداللهأ اهنع ىورناوضرلا ةعيب ةرجشلا ثحن هيت هللا لوسر عياب نم ىعو
 مدقت دقو ردب موب هلل يأ ودع ماشه نب لبج ابأ اولتك نيذلا دحأ وه ذرمم اهويأو

 دعب ىذلا بابلا نم مهرلا بقانم بتك لاجزلا مسك نع ءازبالا عوف قف هركذ و

 ىديطأ ندو ف ىب نيح ىثأرف لع سلج ىراخبلا نم أردب هكا ةوبش

 يضر ذوعم تاب عيب رلاوع ناوك ذ ذ نب دلاخ نءىراخبلا حيحص ىو .اهد:سم ىف

 اذه كلجك ىشارف ىلع سلجخل ىب ىنب ةادغ يني ىلا لخد .تلاق امهنع هللا
 لاق يح ردي موي نبنانأ ن + لتق نم ندنب فدلاب نب رضي تايريوجو و
 ىنتك ام ىلوقو اذه ىلوذنال ُّك ىنلا لاقف دغ ىفام ملعب ىن انيفو نهادحأ

 نعم ىراخلا ىو .نيلوقت تنك يذلا ىلوتو هذهىيعدةياور قو .نيلوةت

 درثو مهمدختو موقلا ىقسن هيل هللا لوسر مم أوزغن نك تلاق أبنع اغيأ دلاخ
 اهنع اضيأ ناوك ذ نب دلاخ نع نيحيحصلا ىفو . ةنيدملا ىلا ىحرجلاو يلقلا
 ةئيدلا لوح تا! راصنالا ىرق ىلا ءاروشاع ةادغ ضلع ص سَ لوسر لسرأ كلاق



 قله هلل لوسر تنب بنيز ةمجرت 0304
 هموي ةيقب متل ارظفم حبصأ ناك نمو هموص ميلف ايئاص حبصأ ناك نم

 لعجتف دج اىلا بهذنو مهنم راغصلا اتنايبض هموصتلو هموصأ كيذ دعب انكف

 هراطفالادنعنوكي تح ءابااهانيطعا مامطلا ىلع مهدحأ اكب اذا نوعلا نمةيعللأ مه

 مضإ ىهو صاصقلا يف ةروك ذه ©« سنأ نب رضالا تنب مهرأا ا 1/17

 ىدع ىنب نم ةيراجت ةيراصنا ةيباخص اهلبق ىلا لثم ءايلا رسكو ءابلا حتفو ءارلا

 ىهوكلامزت سنا ةنع ىهو سنأ اهيخأ ةمجرت ىف اهيسن ماع مدقت دقو راجنلا نبا

 همأ تتأف ردبب لي هللا لوسر ىدي نيب دبثتسا ىذلا ةقارسس نب ةثراح مأ
 ةنجلا ف ناك نا ةثراح نع ىلربخأ هللالوسراي كلاتف ع ص هلل لوسر ميلر رأا

 هنأو تانج ابنا لاقت ءاكيلا ٍق تديتجا كذ ويغ ناك ناو تيستحاو تربص

 2 ىلع الا صودرغلا باضأ

 يأرلا فرح
 ىعو )١( ةروك ذم اهنع يضرو مَع 4 هللا لوسر تنب بنيز » 74

 نيح لثاقلا وهو دليوخ نب ةلاه اهئلاخ نبا وهو عيبرلا ن: صاعاا لأ ةجوز
 | < ماش ثا! ىل 1 رثاس

 اهرحلا نكس صخشل اي قستلقن م امرأتكرد الي نيز تك ذ

 املع يذلاب ىنبيس لعب لكو « ةحلاص هللا اهازجنيمالا تنب
 ةشيخ ىلأ ننأو طايخ نب ةفيلخ هناق اذك ةرجحلا نم نات ةنس بنير تيفوت

 + ةمامأو ايلاع صاعل | ىلال تدلو نورخآو

 نب شحج تاب بايز ىهو اهنع هش ىضر « نيئمؤلا مأ بنيز 9 1/3

1 
 هيلع هنأ لوسر ةصيلطلملا دع تدب ةميمأ اهعاو محلا أ اىنكن 0 ةيدسالا بائر

 تف

50 
 |لوسراجوزت هع هللأ ل وسر مم تاأرجأب لا نمو مالسألا ةئيذق بار تناكو

 خسنلا ميمج يف ضايب اذكه ()



 ع اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ بنبز ةجرت

 نبالاقو.ةنيدملا لها ضءبو ىدقاولاو ةدانق اق ةرجهلا نم سمن ةنس ىف فَ

 ىرورو ثالث ةلس ها لوسد ام دز طايخ نب ةنيلخوةديبع باو بيسم ا

 هللا لوسر ىلوم ةئراح نب ديز تحت د لرد لق تاكو ةس دلو

 اهيف لزناف فع سس هللا لور ىلاعتو هناحبس هيلا وجوز م تدنعاف ابقلط مثار

 هسا هللا لوسر ءاسن ىلع رختفت تناكو ابكانجوز ارطو اهتم ديزىفقادلف

 لمعت اعانص ةأرمأ تناكو ءايسلا نم لجو زع هللا ىنجوز لوقتو

 امهنع هللا يضر سابع نبا نعو .لجو زع هللا ليبس ىف هب قدصتتو اهديب

 تلاق ةءلس ما نعو تدجس امل يتب هللا لوسر جببوزعب بنيز تريخا امل لاق

 ةحلاص ةأرما تناكو اهنم رثكتسي ناكو ةبجعم يسع لل لوسرا بنيز تناكو

 هذه ىف تلان دقل شحج تنب بنيز هللا محرب تلاق ةشئاع نعو ةمأوق ةماوص

 ايندلا ىف حني هيبن اهجوز لجو زرع هللانا فرش هفلبي ال ىذلا فرشلا ايندلا

 اقول ىف نكع رسا هلوح نحو انا لاق يمي هللا لوسر نا .تارقلا هب.قطنو
 هتجو يو مالا هلع هباهقومل ةعرس يلع هللا لوسر اهرشبف اعاب نك لوطا

 وسر دعب أن انادحإ تدب ىف انعمتجا ذأ ان دذق ةسأ اع تلاق ةنملا ل 1 اسما اذا ايكف ماع هلا ل! ىف

 تنك حج تنب بنيز تيفوتىتح كلذ ل عفن لزن 0 لواطتت رادجلا ىف انيديا 0

 دارااعا في كك ىنلا نأ ذئنيح انفرعق انل وطانكت ملو ىلاعت هل هللا اهمحر ةريصق ةأرما

 .قدصتتوز رو بدت تناكف ديلا عانص ةأرما ب نيز ثناكو ةقدصلا ديلا لوطب

 نيسجو ثالث تنب شو نيرشع ةنم تيفوت ةريثك اههقانمو.هّللا ليبس ىف هب
 هده اوم 7 هللا لوسر ءاسأ لوا اهنا ريسلا لها عمجأو دعس نبا هرك ذ ةئس

 رمع اهيلع ىلصو دعم نبا هلاق ةيفنحلا نبا رادو ليقع راد نيب ايف عيقبلاب تانفدو

 ب نأ دع نع دعو دن ز نب ةماسأ اهريق ف لاثو امبلع لإ مر باطخلا نإ
 -9 دناز نب ةماسأ اهربق ىف لّزنو امبنع هللا ىغر باطخل ا

 نبا وهو هللا دبع نب ةحلطم نب دهتو شحج نب دمحا ىلا نب هللا دبعو شحج
 ( هاهمألا بيده ؟ جل 41 م



 ءامسالا بيذهت لك

 شمنلا اهيلع لعج ةأرما لوا ىهو ابنع هللا يضر اط مراح ميلكف ةنمح اهتخأ
 علطي هنع ثا ىضر رم ناك وأةشيحلا ف هتأر تناك سم كتب ءاممأ هب تراشأ

 و هتناوس ل
 را 01

 أثيدح ر شع دحأ هيلع هللا لوسر نعاط ىؤر ءامم

 ةنس طايبخ نب ةقيلخ لاقو نب رشع ةنس تيفو: اهنا رووجلا هيلع يذلا روبشلاو

 « نبرشعو ىدحا
 نيباتكلا ىف ةروك ذم دوعسم نبا( هللا دبع ةأرما بايز )

 ةعامج لاقق دوعسم نا ةأرما مسا ىف ءانلعلا فاتخأ دقو عوطتلا ةقدص باب ىف

 بيز ىهو نيرثك الا لوق وه هلءاو طيسولاو بذهملا ىف مقو 5 بنيز اهمسا
 هللا دبع تنب ةطبر ليقو ةطبار اممسأ لوقو ةيفقثاا ةيواعم نب هللا دبع تشب ٠

 ركب وبا ظفاحلا بيطخلا مهنمءاململا نمةعامج اهيفةثالثلا لاوقالا هذه ؟ ذ اذكه
 هطبارو ب:يز ىداقولا بتاك دعس نب دهن لعج و ةمهنملا ءامسالا باتك ىف ىدادغبلا

 مدلو ما ودوعسم نينا دبعةأ ر مانا دبع تابةطب ارلاقف دوعسم ند ديعل نيئأرما

 اهدالواو اهِحوز ىلع ةقفنلا ع نع يلم يبلا اهاؤس رك ذو اعانص ةأرما تناكو

 تعءبابو تاسأ حوف ن هلل دبع ةأرما ةيغقألا ةيواعم ينأ ثنب بنياز لاق مث مث

 تاقاش 5 دحامل ىو
 ديو د يور مث

 ايفو رهلا مرا ف ةطبأر ةوجو كش ةقللا لقا صخ 35 ءالا اهأ

 ةطبر لاقي لاق ىلارعالا نا نع حعيصذلا حرش رخآ ىف دهازاارم وبا ذو 0

 ةغلب ةشيع تيكح دقو ةثئاع تاغقا حصفاو ةطبار برعلا كح لو ريغال
 ه ةحيصف ةحدردص

 ةدّنملا ماقم باب يف .ةروكذم ةرجع نب #« بءك تنب بنيز #8 ١

 نب دعس ابيخا نبا اينع ىورب كلام تنب ةعيرف نع ىورتةيعبات ىهد بذبهملا نم
 «قاحسا نب دعس ريغ ابنع ورب ل ىنيدملا نب ىلع لاق ةرجع نب بك نب قاحسإ

 6 يسوع ع كا



 1 ءامسالا بيدهم

 نو أ فرح

 باتك ىف ةروك ذم انع هلل يفر ةياحصلا 4 ةيمسالا ةعيبس) 5
 ءايمت ة ةحوتفم ةدحوم ءاب م ةموءطم ةلم نيسب مو بذبملاو ردا نم ددعلا

 ةيملس لإ ثراملا تنب عيسي و ءاه : ةلمبم نيع م * ةنك اس ثم م ةانثم

 يو عادولا ةجبح ىف ةكمي اهنع ىوتف هنع هللا ضر ةلوخ نب دعس ةأرما تناك
 لقأ ليقو نورشعو سم ليقو رهش لبق لادلب اهجوز ةافو دعب تدضطوف لماح
 نيحيحصلا فو ايد رشع انثا كي هللا لوسر نع ا ىور:.لعا هللاو كلذنم
 فوتق أردب دهش نم ناكو ةلوخ نب دعس تحن تناك اهنأ تلاق اهنأ ةميبس نع
 ء اباه تءعضو نأ بشن: إف لماح ينو عادولا ةدح ىف اهنع

 ىلتف دامس تن اب ههلوقب ةدارملا ريهز نب © بسك ةأرمإ داعم 8#/ 
 رعشلا عامس يفتادابشلا ىف بذوملا ىف ةروك ذم لويتم مويلا

 حف ىعو زئانلا باكو تليف امك مف مفأر ما ىلع طا 1

 مقلاب ىع لاق ثيح بذبملا ظافلأ ىف نيفصملا ضعي طظلغ دقو فالخ الب نيسلا

 ىأ ةأ أرمأ ىو باطال ديعتنب ةيفص ةالوم ليقو يي هلا لوسر ةالوم ى 0

 سس للا لوسر تنبةمطاف ىبب ةلباق تناكو هدلو مأو هيلي ىلا ىلوم مفاد
 رذو جلع هللا لوسر مم رييغ تدبشو 0 هلا لوسر نب مهاب ةلباقو
 ا كيدحلا اهف ّك ذو ى ماس مال ةدجرت هدئس ىف لبن> نبدأ م امالا

 ٠ منارهأتأ رما ىرأ ايف ىه فاير صالا مين هني أمامالا ل لاقو هذه ىملس نع بذهملا ىف

 طيسولا ىف ةروك ذم اهنع هللا يضر ةيباحصلا ؛ ليهس تنب ةلبس) 6
 ع نيسأا مشل أهون ُو ءافأ ناكساو نيسلا عب ىف م عاضرلا باتك لوأ ىف 07

 - عاضرلا ىف رصتخملا 2 ةروك هللا ةفيدح ىنأ 3 رمأ ىو ريغصتلا:

 قالطلا باتكرلوأ ف بذيملا ف ةروك دم ةناكر ةأرما 4 هيمو ١ ىكذللا



 نينمؤملا م ةدو ةهحرت قدا

 « .ايلا ناكسأو ءاحلا حتقو ةلمبلا نيسلا مضب ىه ىواعدلاف نيملا رخاوأو

 ,سيقنبةعمز تذب ةدوس ىهوابف ةروكذ»ابنعُشا ىضر نينمؤملا مأ ( ةدوس )1/41
 بلاغنب ىّونن رداع نب لس نب كلام نإ رصأ نب دوديع نإ سيش دبع نبأ

 يلم هللا لوسر لبق تناك دوسالا مأ ابتينك لبق نينمؤملا مأ ةيرماعلا ةيشب رقلا

 .ىضر ورمجنب ناركسلاناكو ورم نب لبس ىخأ وره نب ناركسلا اهمع نب اتحن
 ناهلاقاملاسم ناركساا اهب تافف ةكمامدق مث ةشبحلا ةرجابم نم وهو اهسم هنع هلا

 اميدق ةكمب ةدوس تماس ادعس نب لاق بقعي ملو تامو ةيدتق نب! لاق هريغو قاحسا
 ةثيحلا ضرأ ىلا نيرجابم اعيج اجرخو ورمع نب ناركسلا اهجوز ملسأو تعبابو

 ديعنب ورمح ن . سيق تذب سومشأا ةدوس مأ مساو لاق ةيناثلا ةرجهلا يف

 .ةوبنلانم رشع ةنس ناضمر يف ابنع هللا ىضر ةدوس ع ىنلا جود لاقسمش

 اذكدو ةنيدملا ىلإ اهب رجاهوةكمب اهب لخدو ةشئاعج وزت لبقوةجيدخ ةافو دعب

 .ةداتقو قاحسا نبا لوق وهو ةثئاع لبق اهجوزت كم هللا لوصر نا هريغ لاق

 ريثالانبا لاقةجيد+ دعب اهجوزت ةأرما لوأ ىعف مهريغو ةبيثأ نبأو ةديبع ىفأو

 هاورو ةشئاع دعب اهجوزب ليقع ن دهم نع هللا دبع لاقو ىرهزلا نع ليقع لاقو

 دبع أهنع ي معور ثيد داحأ اخ ا لوسد نع 4 يود ىرهزلا نع سنوي

 سم

 قا نيسهحو عبرأ ةئس لاوش يف تيفوتابلا يدقاولا نع دعس نب دمع رك ذو 1 عل عإ ع

 : معأ هللاو اندنع تينا اذهو ىدقاولا لاق ةنيدملاب نايفس ىنأ نب ةيواعم ةفالخ

 «» ل ةعيع ها همر نا هنأ . - 3 .٠ ١
يضقح مد ةشئاع من هدوم مب هجندح 7-0 ىلا اهجوزت نم لوأ قاحسانا لاق

 :ه

 .شحج تب بنبز مث ةطس مأ مث ةبيبح مأ مث نيك اسملا مأ ةعررخ نب بنيز مث

 هل ىضر هن وهم م ةيعص مل ةيريوج م
 «٠ نبنع

 كاصلأف رح

 .ترركت ابنع هللا ىضر نينمؤملا مأبطخأ نب يح تنب 4 ةيفص)



 مع ىبح تنب هيفص ةجرت

 ءاحب ىبحو ىمذلل ةيصولا ىف بذبللا نمةيصولا لئاوأ ىف ةروك ذل ةيفص ىهو ابيف
 ءاحلا مب لاقيو ةددشم ةيناثلاو ةدوتقم يلوالا تف نم نيتانثم نيثاي 3 ةلمهبم

 شذ ريصن ىف ن م هن : ريضن ىهو ةمدعملا ءاخلابوةزمطأ هل بطخأو اهرسكيو

 ةرب امأو سو امبيلع هللا ىل قص نإ رمع نب ىسوع ىخأ نإرمع 0 نوراه دلو نم

 . هنا زج 57 . بلآ : 1 .
 ةرجحلا نمعبس ةنس ناضمر روس لف ربح ماع 7-0 هللأ لودر اهأيس لاومس تنب

 طيسولا ف روك ذم وهو ةانعم ف فاتخا دقو ابقادص ابقتع لمجو ابجورتو ابقتع

 رشع ا هللإ لوصر نع اهل ىور . ءاسالإا ءالقع نم ةلقاع تناكو هريغوأ

 دعس نبأ ركذو نيس ةنس تنام يقربلا نباو ةديبع وبأو ىدقاولا لاق ثيداحا

 هريغو ف راعلا َق ةباق نبا ردو نيسوحو نيتنئا رص تيفو ابنا هربغ نع

 ميقبلاب تنفد اهملا ىلع اوقناو فيعض بيرغ اذهو نيثالثو تس ةنستيفوت اهلا

5 
 # ةلس ةرشع عيد غلبت مو مال اللا هيلع ىنلا ابجوزتو

 ىعسلا لصف ىف بذهملا ىف ةروكذم اهْنع ثا ىضر 4 ةبيش تنب ةيفص ) 7

 بجاح ةهيؤش كدب هيعص ىعو عأر> جاه ةمش تش ةيقضا حو عأ ح تار روظحع بهم باب رخأ ف هلبثو

 ةحلط ىأ مسأ و ةجعلط ىف ىلأ ن ن نأ ع نب ةبيش وهو افرشّشا اهداز ةعر | ١١ ةيمكلا

 ةيباصمعلا ةيشيرقلا ىصق نب رادلا .دبع نب نايع نب ىزعلا دبع نب للا دبع اذع

 ىف الو دواد وبأ هاور . نجحمب نكرلا تسي يي يع هل هللا لوسر تبأر تلا
 سمس و9

 « رين" الا نناراكح ةيعبات ليقو ةبحص اط نأ روهثملاو ثيداحأ ةسهخل نيديحصلا

 ةروكذم يلع < للا لوسرةعاو نعل ىضر 1 باطلاديع تدب ةيفص ١ و .٠

 ةرشملا دحأ م مم اوعلا نب رييزلامأ ىهو طيسولاو رسهتجملا نم ةلداعلا باي قف

 ضأ همال بلطملا ديع نب ةازمح ثخأ ىقشو مينع ل ىفر ةنملاب مه ْع وطقملا

 ف ثنف هن ايمو ةزيد م!
 اهنادسص ا ن ور رح

 ا باطلا نب رمع ةفالخ ترجاهو هيب يف ص ! ىلا ثاحام ها َْ سنا و
 نئىح ذر

 :«يورأو دكا اهيتخا ف اوذلتخاو اهمالسأ ىلع اومهنأ دقو 4ع كا



 نينمؤملا مأ ةشئاع :ةعابضةمجرت و

 هلا ىف ة دود 4 ريزلا ثنب ةعابض) ا

 ةيشبرقل مئاه ن بطن ديع نب رييز زلا ثنب ةعايض ىهو راصحالاو تاولا

 هل تدلوف دوس لإ ن دادقلا تحن تناك 0 ل لوسر مع تنب ةيمشاملا

 هللا دبع ةعابض نع ىور ةشئاع مه لجلا موي هللا دبع لتقو ةميركو للا دبع
 بيسملا نديعسو جرعأالا نمحرلادبعو ةورعو ةشئاعو سأو رباجو: سابع نبأ

 هللا همحر ىعفاشلا مامالا اهتينك رك ذ كلذك كح مأ ةعابض ةينكو ةءرك اهتنباو
 ةياسأالا ةعابض طيسولا ىف هلوق امأو .هبقانم ىف هنع ىقييبلا هاور اهف ىلاعت
 ماهو الأ ىف نماثلا عونلا ىف هحاضيإ ىأيسو ةيمشاحلا هباوصو شحاف طلغق
 < يلاعت للا ءاش نإ

 نيئدعلا عامتجا باي لوأ ىف بذهملاف ةروكذم 4ةيدسألا ةحيلط )
 - ثينأتلا ءاه اهدعبو ةلمهما ءاحلابو ءايلا ناكسإو ماللا حتفو ءاطلامضب ىه

 236 ريعلا ف راح

 ايبنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب 4 نينمؤملا مأ ةشئاع 5*0 ١)
 فربلا دبع نبا لاقو روبهشلا ىلع واولا نوكسو ءارلا مضب نامور مأ اهمأو
 سمش دبع نب رعوع نب رءاع تنب ابمضو ءارثا حت لاقي باميتسالا

 وكب ىلأ نب نمحر ا ديعو "هشلاع مأ ىم نامور مأوريثك ابيسن ف فالخلاو
 سيشون ليغو بث زثاع حى ناموز م هو عا 5 انتو ربي دلاو ىدقاولا هلاق ةجيملا ىذ ىف تس ةنس ىف نامور مأ تيفو

 مهودقف سخوأ عبرأ ةنم تيفو اهنا معز نم ريئالا نب لاق سخوأ عيرأ ةنس 8



 وذ اهنع هللا ىضر ةشئاع ةمجرت

 ىلا لزنو تس ةنس نابعش ىف كنالا ناكو ةيح كفالا ىف .تناك اها حص هناف
 كاع ةينك ابنع لا ىضر ةرجطلأ لبق تءفاسا اه رفقتساو اهربق ىف مالسلا هيلع

 ىضر ريبزلا ن هللا ذيع ابتخأنباب هللا دبع ع مأ 0 هللا لوسر

 نا قاح_سانمإ نع هخرات ىف ةمتيخ ىنأ نإ 8 وبأ رك ذو نيدمجأ مونع 51

 مالسسلا هيلع ىلا اهجوزت لسا ن نم انانا رشع < ةيناك دعب ةريفغص ت تءماةثناع

 ةنس ليقو نينس ثالثب هريغ لاقو ةديبع ىلأ لو ىف نيدنلل ةرحطلا لبق كم

 اهب ىبو حصا لوالاو ع ليقو نينس تس ا تنب ىهو اهو وأ فصنو

 نينس مسآ ثنب نيتنتا ةنس لاوش ىف ردب نم هفرصنم دعب هنيدملاب 5 رجطأ دعب

 لوأ ىف هفءذ تحضوأ دقو فيعد وهو ربشا ةميس ةرجهلا دعب اهم ىنب ليقو
 هللا لوسر نع اهل ىور ةياور هباحصلا رثك أ نم ىهو ىراخبلاعيحص حرش

 : مو ىراشبلا قثتا ثيداحأ ةرشعو ثيدح اتيامو ثيدح افلا ع

 لسمو نيسحو :هعبرأب ىراخبلا درفتاو اًديدح نيعبسو ”هعبرأو "هلام لع اهتم

 ابيقانمو اهلئاضفو نيعباتلاو ”هباحصلا نم ريثك قلخ ابنع ىور نيتسو "هيام
 بحاص يوغبلا دوعسم نب ىنيسحلا دهم ىبأ مامالا نعانيور هفورعم ةروبشم

1 | 
 مل اهتيطعأ ءايشاب رشتنت تناك هشئاع نأ ى نأ يور لاق أنياسصأ رم سدادها

 هذه لاقو ريرح نم ”هقرس ىفاهتروصب ىتا لبربجنأ اهنم اهريغ ةأرمأ اهطعت

 اهريغا ركب جوزتي ل مالسلا هيلع ىلا ناو هتحار قاهنروصب ىتأهنأ ىوروكتجوُز

 ىحولا هيعل رئي ناكو اهتيب ف نثدو امر جح ىف هس أرو يري هللا لوسر ضيقو

 دلع هللا لوعو ةفيلخ تنب اهلاو ءامسلا ن نماب:ءارب تلؤمو اهفاحل ىف هدم و رهو
 ةكلاع نعى ور اذإق ورسم نكو اقزرو ةرفغم تدعوو ةبيط تقلخو ةقيدصو

 مآ ملا ف هلا ل
 د

 ءاسلا يأ ر ةيح قيدصلا تنب هقيدصلا يتثدح لاق
 لوس ملم قا كلا اس ىضر ءامسلا ف خش 3 34 1

8 
 نيس و عبس ةنس نأطمر روش نم تلخ هرشع مم تأ ءاناثلثاا هليل تيفوتابنع ةلثأ

 هللاىضر ةربره وبا اهيلع ىلصو نيمو نام ةنسليقو نيو تس ”هنسليقو



 ابنع هللا ىضر ءارهزلا ةمطاق ةهجرت نكذز

 لع عمتجاو رولا دعب اهتليل نم تتفدف اليل عيقبلاب نفدت نأ ترمأو هنع

 روبشملاو ابام انعأت رثكأ يد( ار اولاقو قلارعلا لعأد هنيدلل لهأ !مزانج

9 3 
 ع م 11 4 ذل

 تهإ لاو رمح وبا لاق و فأ ميوضشإ لاه م هبال 0 ا

. 
 لاق هقئاع تا خللا حصقا ىلإ ر الإ نبا نع بلع نع حيصقلا حرش رخآ ُْق

 يح تاق سشيعلا نم ةذوخأم "ةثئاعو لاق ة ةديويبصق ةغلب ةكاع تح دقو

 يزنلا نع هنع لا ىضر سنأ نع نيحيحصلا فو ةزجح نس ىلع اضيأ هما هذه

 يل ىو ماهطلا رثاس ىلع ديرتلا لضفك ءاسنلا ىلع هشئاع لضقلاق مالسلا هيلع

 هديل هللا لوسر لاق تلاق :«ثناع نع دهم نب رساقلا نع ليالا مايق باوبأ ىف

 لعلا تلعاذإ هشئاعتناكولاةلقنإ و اهمودا ىلاعت هلا ىلا لاعأالا بحا

 نم تيأر ىف'ال اذه تركذ اءإو طق ماشلا لخدت مل هشئاع نأ ملعاو هتمزل

 فالخالو حبق لوجو حيدرص أطخ اذهو قشمد اطوخد موف كلذ هيلع هيتشا

 اهوخد مدع ىلع صن نممو ماثلا لخدت ملاهنأ ثبدحلاو خيراوتلا لعأ نيب

 « قشمد دجاسم رك ذ باب ىف رك اسع ع نب مساقلا وبأ ظفاحلا ماشلا

 « عوطتلا موص ىف رمت ف ىف ةروكذم ةحلطتاب # هثناع»

 ابيف ترركت ابنع ىرو هللا لوعر تدب «ءارهزلا ةمطاق)ا امو

 ةهعدخاممأ ءاهلعلا نم قئالخ هرك ذو قشمد خبرات ىف كالذ انيور داحلا مأ اهتينك

 05 ا 6م تانب رفصأ اينا حيحصلاو ابنع هلا ىضر نينمؤملا م ا ا هج ثب هللا ل
6 0 - 0-0 

 حيحصلاو موثلك مأ نه رغصا ليقو نه رةصأ ”يقرنإلبقوردلا دبع !لاقانس حف

 ”هعقو دعب هع هللا ىطر بلاط ( ىلأ نإ ىلع فم هللا لوس راهحكنأ لوألا
 2ر6 ى نأ ف دك“ لو

 فصلو ريشأ عددا هشام ب نأ لوصرىب نأدمب اهبجوزت هلأ أ ليقو دحأ

 سخخ اهجوزت موي امتس ناكو فصنو ربشأ :هعيسب اهايا هضوزت دعبابي ىنبو



 57 ةمطافأ أبمسأ ن 2 ةوحرت

 ةنالثب ليقو رهشأ ةتسب حتي هللا لوسر دعب تيقوتو رهشأ ةسهخلو ةنس ةرشع

 ليق لوألا حبحصلاو نيرهشإ ليقو اموب نيعبسب ليقو روشأ ةيناهب لبقو رهشأ
 ن رشءواعي ساهر عناك و ةرش ءىدحأ ة:سناضمرروش نم نولخ ثالأأ تيفو

 نينالثو اج اهرمت ناك ىلكلا لاقو نينالدو ىدحأ لبقو نيثالث ليقو ةنس

 نأ تصوأو سابعلا ليقو ىلع اهيلع ىلصو سيمت تدب ءامسأو ىلع اهاسغو ةنس

 ىضر سابعأإ نب لضفلاو سايعلاو ىلع اهربق ىف لزؤنو ابي كالذ لعفف اليأ نئدت

 هللادبعستيز ج وز موثاك مأ و بني زونيسحلاو ىدحلا ىلعا تدلو نيمجأ مهنع هللا

 هللا ىطر باطاللا نب رمعاهجوزتف موثاك مأ امأو انوعو ايلع هل تدلوف رفعج نبا

 اهجوز' 3 “ اهاع تامو رذعج نب نوع ر# ةاذو دعب ابجوزت مم ” اديز هل تدلوف هنع

 رمح ن هللا ديع 5 رقمج نب دم

 ميطا وبأ و ةيواعم ابيطخو اهجوز اهقلط ىتلا 4 سيق تنب ةميطاف) 171

 ىهر فورعم حيحص اهثيدحو بذبلاو رصتخحملا ق امرك ذرو 0 ةماسأ تحوز

 تخأ ىهو ةيشيرقلا ةيروقلا ةبلعت نب بهو نب ربك الا دلا نب سيق تنب ةمطاذ

 تاذ لوالا تأ رجابملاو 0 تناكو نيندر شعب هلم ريكأ تناكو سبق نإ كاس

 هتناوص نإ 1 اى 00 ل ا ا ا 1
 هيرو هللا لوسر نعأف ىور ىروشلا باحصأ م.تجأ اهتبب فو لاو

 *» نيمدجأ مهنعوا هن ّطلا ىغر نيعب اتلارابك نم ةءامجاهنء ىو رواثيدح نو الثو ةعب رأ

 ضيملا فو بّذهملا نمل سغلا باب يف ةروكذم(شيبح ىأتنب هءطاف) ا/هز/

 ءاوىل قع
 دو

 ةحوتقم ةددوم ءأب 3 ةموم ضد هل م ءاحشييحو اهنع لا ىضر ةضاحتسم تناك

 ن.باطلا نب سيق شيبح ىأ مسا و ةمجعم نيش م ةنك اس تح نم ةانثم ءاي م

 .٠ ةيدسأ ةيشيرف نيهو ىمدق ن يزرما ديع نب دعسإ

 باب مةدتعملاءاقم باب يف بدبملا ىف ةرو دم 4 كالام تنب هعبرعلاٌو 6 باق سةر ءاتع راف ىزلا ة: 5 نع 4 كالأم - زر دع علاذظ مق

 نيماابو ءارلأ حتفو ااا مضب ىف رصتحلا نم ددملا يف ترركت ةدئعأأ ةَققث

 ( ءامسالا بيذهت ؟ جس 40 م)



 اهنع هنأ ىمر ةنايل ةيحر 6

 نب ورمع ةجراخ ىلأ تنب ةسينأ امهمأو همأو هيب ال هتخأ ىه دعس نب دم

 لولس نب ىلأ نب هللا دبع تنب ةبيبح ابمأ مسما هريغ لاقو كلامنإ سيق
 اهتيدحو نري هللا لوسر مم ناوضرلا ةعيب اهنع هللا ىضر ةميرألا تدبش
 ةحيحص ديئاساب هجام نبأو ىناسنلاو ىذمرتلاو درادوبأ هآور حيحص روك ذئأ

 » حيحص نسح كب دح ىذمرتلا لاق

 رخاوأ ىف طيسولا ىف ةروك ذم ةياحصلا 4 ثراحلا تنب ةبابا ) 8
 عوطتلا موص باب لوأ ىف بذبملاف ةروك ذلا ل ضفلا مأ ىعو ةسجنلا هأيلأ باب
 ةيلالبلا نزح نب ثراحلا تأ !ةبابأ ىهو ةرركم ةديحوم ءابيو ماللا مهب يفد

 هدالوأ مأو باطملا دبع 26 سامملا 5 ةجوزمذه ةبايلو ني و ملأ مأ ة هن وديع تأ

 لضضفلا مهلثم ة 3 ًأرمأ ديت ل لاحر ةد سابعا تداو تايجلا ىلا ٠ نم *ثناكو

 لاق ادق هذه ةبابآ تدسأو نمحرلا دبعو مكو هللا ديدعو كيعمو هش دبعو |

 ىنلا ناكو ةيدخ دعب تداسأ ةأرمأ لوأ ىه هريعو دعس نب دمنو ىلكلا
 دلاخ مأ ىرغمصلا ةيابل اهتخأو ىربكلا ةبابا ىهو اهروزب مالسلاو ةالصلا هياع
 نع لضفلا مال اإل ىور ىدقاولا اهتيئاف اهمالساو اهتبسص ىف فلتخا دبولا نبا

 -. ثردح م بلو نيكي 507 95 اقعتا اكيدح نوثالث يلع ىزلا

 رم كتالم سفوقللا هل اهأدهأ مهأربا هئيأ مأ مأو ص هس لوسر ةيريم ىهو

 هدم ةعلب ولأ نب بطاح مدق لاق طايخ ني ةفيلخو ةيئيخ فأن نبأ نع ايور



 6م 6 مالسأا|ريلع نارععششب ميردةمجرت

 هراهعو لدالد هتلغبو 1 هللالوسر نبا ميهاربا أ ةيرامب سقوفللا دنع نم عمم

 ّ كتناكو ع ا لوسراهار مق تماساو ةليق ةدعج ءاضيب ةيرام تنك و روثعل

 8( لع 50
 وب ًاوةنيلخو ىدقاولا هلاق اذكه رمع ةفالخ ىف ةرشع تس ةنس تيفوتنيدل رذكأ

 م عيت !ا؛تنفدو ةريشع س# ةنس ليقوديرع

 وبأ ظفاحلا مامالا رك ذ هيثم ىسيعمأةةيدصلا (نارمع تنب ميرم)
 حصب [وبربتلاب اهربق نأ لاقيو لاق ةوبرلاب تناك اهنأ قشمد خيرات ىف مساقلا

 من ابأ نورشعو ةعبرأ هنيبو اهني دواد نب ناملس دالوا نم اهنإو اهبسأ ذو

 (نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلاامهانيو او) ىلا_هت هللا لوقف نيرسنملا لاوقأ ىور
 دهاجم نعو:نونلا ديدشت وةلموملا ءاحلا عتب ةنح ميرع مأ مسا و قشمدضرأ اولاق

 يلصت ةياور فو اهامدق مروت ىتح موقث تناك كبرل ىتنقا ميرماب ليق أمل لاق

 نينا سخن ى وسيع مفر دعب تشب ميرع نأ يبغي و ظفاحلا لاقاوامدق مرت يح

 نأ تفلعا حضي | هللا لوسر لاقلاق ةماما ىلأنعو ةنس نيس خو اثالث اهرمع ناكو

 نوعرف 0 رم ةنملا ىف ىنجوز هَل

 ناطيسشلا هسمو الا دلوب دولوم نمام حببحصلا فو. .لالوسراي كلل ائينه تلقف

 ثيدحلانأ رمع ةزبأ مير رم عبرأ» أ سلا نم - لكي سلا شيد يقر.هم همأوىيسعالا

 -. ميرم امان ريح حيحصلا قو

 عمضاوم يف ةروك له اهنع هللأ ىضرنينمؤملا مأ ثراحلا تن ) ةنوميم ٍر 07

 ةيلالبلا نزح نب ثراحلا تنب ىعر طيسولا 1 :قو بذهلاو هن نم

 ةرب اهمسا نآك ليق مسي سلس ليقو ةرجطلا نم تمس ةنس 2 هللا ل لوسر ابج

 هلا لوسر نءاط ىور سابءنيأ نع بير 0, هلاق ةنوميم ع هللا لوسر اهامسف

 ءار ملأ ةحوتفم ةلمبم نيب وعو فرسإ ثنام انيدح نوعي
 لاقو هريغر ةيبتق نبأ هلأق لايمأ ةرمشع ةكم نيبو هئيب ءأم وهو ءأق مث ةرودكم

 انثأ ليقو ةمسأ ليقو ةعبس ليقو ةكم نم لايبأ ةتس ىلع وه ملاطملا بحاص
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 نوئلا فرح م

 (ضيأ كانه ع ىنلا اهم ىببو كانه تتفدو ةئيدلا ةبج ىلا وهو تلق رشع

 ةنس. ليقو ربظالا وهو هريغو طايخ نب ةفياخ هلاق نيو ىدحأ ةنس ثيفو'

 لآوقالا هذهو نيتسو ثس ةنس لبقو نيسهلو ثالث ةنس ليقو نيسخحو نيتنثأ

 اياطبب اميحصلا ثيدحلا وا هعضب ركاسعن ا ظفاملاس رم دقوةلطابةذاش ةئالثلا

 لخدو سابع نب هللا دبع ابيلع ىلصو ةثئاع لبق ثيفوت اهمأ حتيحمعلا ىف ناف

 ديبعو اهئاوجأ ءانبأ مو داحلا نب دادش ن للا ديعو مصالا نب دبزبو وه اهربق

 اهجوزعب نألبق اهنع هللاىضر ةثوميم تناك لبقاهرجح ىف اهني ناكو ىنال وحلا هللا

 دبع نبا مم م ةنكاس ءاه م ةمومض» ةلموم ءارب مهر ىلإ دنع ع هللا لوسر

 ليقو ىزملا ديع نب بلعب وح دنع ليقو مهر ىلإ نب ةربخم دنع ليقو يزدلا

 مأ تناك فراعملا يف ةبينق نبأ لاق رين الأ ن :اماكح يىزولا دبع نإ ةورف دنع

 ىعو _:رذلا نم ةقتشم ىهو ورح ثنب دنه اهل لاقي شرج نم ةأرمأ ةنوميع

 « كراملا نوءيلاو ةكرملا

 بن وذلا فرح

 هدنع فا ىضر نافع نب ناهعةأرما ةيبلكلا © ةصفارنلاتنب ةلياتإلا 1/56

 تف نم ةأنثلا ءايلاب ةلئان ىهو بذيملا نم حاكتلا نم مرح ام باب ىف ةروك ذه

 هركذ اذك ةلمهلا داصلابو ةيناثلا ركو ىلالا ءاغلا عاقب ةصفارقلاو فاالا دعي

 نوءضيوةيفنوطلغي سائلا ن 4 اريدك انيأرو هريغو ال اليك ام ن اه ! رصصأ وبأ ريمالا

 ءاقلا مهيف ةصفارف برعلا ىف مسا لك لاق هنأ ىلكلا نبأ نع 8 و :ىلوالا ءاقل)

 نب هصفارفلا تنب ةليان قشمد خيرات ىفو ابحتتبف ةصفارفلا تن ةلبان الا يلوالإ

 ريشب نإ نايعنلا اهنع ىو ر.ناثع تهمس نافع نب نايثع جاوز ريم نإ صرودالا

 دلاخ م أ نايثءا تدلو:هحكنت نأ تباف اهبطف نائعلتةدعب ةيوامم ىلعتسمدق هريغو



 ؟/ ةيباحصلا نأ مأةمجرت

 ةينأرسعا ! ىهو ابجوزتاو ابتثو ف هدنع نايثع ءامأ ىظحأ تناك ونابأمأو ىورأو

 ٠» هدي ع هذنع ثماسأو

 هريغوبراثالاةقفتىف ابفترركت أ برح نب نايفسيفأ ةأ رمادنه 5

 هيمشيعلا ”هيشيرقلا فاتم ديع نب ساش دبع نب ”هعيبر نب. هبتع تنب دنه ىهو

 ةليلب نايغس ىفأ ابحوز مالسأ دعب محئفلا ىف تدءاسأ نايف ىلأ نب ةن نواعم مأ ىعف

 ىضر رم 7 قتيفوت نايفسيل' اج وز ممكوهريلا تدرشواهمالسسا نسخو

 اهنع للا ىضر قيدصلا ركب ىأ دلاو ”هناحق وبأ هيف تام ىذلا مويلا ىف هنع ا

 مودقاابابتيب ىف امص ب رمغت تاءج ثداسأ 1 هذه ادنه نأ هريغو يترزالا ىورو

 ىلع تسمدت هذه ادنه نأ قشءد خيرات فو رورغ ىفكعم انك لوقتو ةذلف ةذإف

 هةقئاعوةبواةماهإ اهتع ىور هنعّشاىضر باطاملا نب رمع هفالخ ىف ةيواعم اهنبأ

 ةراهطلا باتك ىفةروك ذماهنع هللا ىضر ةيباحصلا © نمأ مأ » 56
 ءارلاو ةدسحوملا ءابلا معتفب ةكرب اهمساو يني هللا لوسر ةنضاح يه طيسولا نه
 للا لوسر ةالو» يو مللاو ةزمطأ حتي وهو هنع هللا ىفر نعيأ اهنباب تينكو

 ديز نب ةماسأ هلا تدلوذ ةثراح نب ديز هالوم اهجوزو اهقنعإ تلعن

 ةماسأ 1 | نعأ مأ نأش نم ناك لاق هللا همر ىرهزلا نع لس حيحص ىف انيور

 داواماف ةدسا ا نه تناثو باعملا فيع ني دع م يما كفا تدإ ءاذو ة*.لإ م ااا فقع 00 دصأ ةقءص تيئاك ايما دنز
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 لوسر رك ىتح هن نعأ مأ تناك هوبأ قوت أمدعب هنا ل ثفوصر ريم 0

 هلا لوسر قوت ام دعب تيفوت م * ةثراح ن ديز اهحكنأ م اهقنعاف يم هللا



 نينمؤملا مأ ةبدبح مأ ةهجرت 4

 لاقف نعأ مأ ريثالا نبا مامالا ركذو ىرعزلا مالك اذه رهشأ ةسمخم هيلع

 لوسر تعنابو ةئيدملا ىلإو ةثيملا ىلإ ترجاهو مالسالا لوأ ف أدق ثاصأ

 ا
 ثاإ هيأ ع
 ةكرب هتبرش ىثلأ نأ ليقو هلا لوسر لوب تبرش ىلا ىهو د

 ةنراح نب دبز اهون فيبع نب نعأ اينباب 1 نعأ مم أ تينك انإوة ةيدمح عم أ ةرراج

 اهروزيناكو أ دعب ىمأ نعأ مأ لوقي كي هللا لوسر ناكو ىشبملا ديبع دعب

 ريثالا نب مالك اذه رهمشأ ةئدب لبقو رهشأ ةسمخم يخامهلا لوسردعب تيفوت اهتيب ىف

 رمع نب دمم لاق ةكربابمسا نعأ مأ هناقبط ىف ىدقاولا بتاك دعس نب دم لاقو
 اذه تاق نافع نب نابع ةفالخ ىف ثيفوتو رييخو ًادحأ تدهش ىدئاولا ىنعي

 انملطادقامأ عيل هلثم ركذت امنإو دود رم ركنم ذاش اهمافو نم ىدقاولا هلاق ىذلا

 موي هنع هللا ىضر نعأ ديشتسأ هيلع فقاو رارتغا نم ةئاحم هنالطب دقتعاو هيلع

 نع نكأ نع دهاجم نع ىور نم ىلع هرافك | سناشلا نعاني و دقو نينح

 لآ ىعفاشلالاقارانيدفكمود ن نول نع ناك ونجنانكىفالاقراسلا مطقيال ل ل ىنلا

 ةكرب اهمسا نعا م الس حرش ىضايعىماقلا لاقدهاجم دلوم لبق نيتح م مينغ

 تناك نكأ مأ نأ دحال رأ و ضيبأ دز هوبأو دوسأ ةيأسأ ناك ةماسأ مأىعو

 نبريس نبا نع قأزرلا دبع نع هخرات ىف ركذن قدصلاديعس نب دججأ الا ءادوس

 اولاقتسانلا اهبسن دقو لاق اهنوك ةماسأ نول جرش اذه ىلعف ءادوس تناك اهنأ

 نب ةلس نب كلام نب صفح نب ورع نب ةبلعم نب نصح تذب ةكرب نعل مأ ىه
 هيبابش نبا نعدابب !لاباتك ىف 0 رك ذ دقو ضايع ىضاقلا لاق نايعنلا نور

 نيخرؤملاضعب رك ذو لاق ىدقاولا رذ اذكحو ةشبحلا نم تناك نعا مأ نا

 نع ةهربأ مزهنأ امل ليفلا بحاص ةهربأ شيج ىس نم تناك هذه نميأ مأ نأ
 اذه ن ريس نبا هركذ ام دكحؤي اذهو هركسع لف نم بلطملا دبع اهذخأ ةكم

 ْ * ضايع ىضاقلا مالك رخآ

 يفو بذ_ملا ىف ترركت اهنع هللا ىضر  نينمؤملا مأ ةبيبح مأ# 5



 معقب اهنع هللا ىضرءادردلامأ ةدجرت

 نورثكالا لاق هبوةلمر رورشلاحيحصلاو دنهلبقو ةلمر اهمسا ضيحلا يف طيسولا

 مالسالا ىلا نيقباسلا نم تناكو شحج نب هلا دبع تنب ةيديحابتنباب تينك

 ترجاه فانه ديعنب سءشدبع نيةيمأ نب برحن رتدص نأيفس يأ تنب يهو

 0 هللا لؤسسر اهجوتف اينع وتقف ةشبحلا ىلأ شحج نب نب ٌلاديبع ابجوز عع

 وأ لاق عي ةئس لاقيو ةفيلخو ةديبعو أ لاق 5 رجطأ نم تس ةنس كانه ىهو

 ةءشيخ ىأ نبا لاقو نيعبرأو ميرأ ة ةنس تيفو: ىدقاولاو مالس نب مداقلا ديبع

 بيرغ اذهو نيس ةنس بجر ىف ةيواعم قوتو ةنسب ةيواهم ةافو لبق تيفوت

 ةرئاز قشمد تمدق قشمد خيران ىف مساقلا وبأ ظفاحلا لاق“ لعاّشأو فيعض

 نبأ لاق ةتيدملاب تنام اهنأ حيحصلاو لاق اهب اهربق نأ ليقو لاق ةيواعم اهاخأ

 ىغثاجالا ناكو لاق نيعبرأو عبرأ ةنس ليقو نيعبراو نيتنثأ ةلسا ثيفوت هدن»

 ىذابالكاا لاقو ناذع ئنايعابيا وناكو هللا لوسر نممدنع نم اهربمأ

 مالسلا هيلع ىثلا ىلااهثعيو مهرد فالا ةسعب رأ ىثاجنلا اهربمأ رصن وبأ

 رانيد ةئاعبرأ ىثاجنلا اهرهما ىلاوبصالا ميعن وبأ لاقو ةنسح نب ليبح رش عم

 سوش دبع نب ةيمأ نب صاملا نب ديعس نب دلاخ ليقو نافع نب نايثع اهالوتو

 : انم ليقو ةرجف
 لبئابجوز ناكو ىرمضلا ةرمأ نب ورمع بطاخلا ناكو ةنس نوثالثو مضب اهو

 وخأ وهو اينارصن تامو ةثبملاب ريدنت شحج نب هللا ديبع مالسلا هيلع ىلا
 م دحأ موا دهدةساو ليلجلا ىاحصلا شدج نب لا دع
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 ةيعبأت ىرغصلاو ا ىرفصو ىركك اهو ءادردلا مأ اهتينك 6



 مساو بذبلا ىف ةروك ذملا هذه ىهو ةمجعملا ءاخلا حتنب ةريخ ىربكلا ممأو

 لابو ماتكام تح الث هب اهدبو يلا حو ال مشب ةيجه ىرغصلا
 لاق ريمح ن٠ نطب باصولأو ةياصولا لاقيو ةيباصالا ىبح ليقوىح تنب ةميبج
 ةويقذد ذح يعي ءادرالا مأ تناكو ةالصأإ ةفص باوبأ يف ةحيحص ف يراخبأا

 قشمدب ءادردلا وبأ اهنع فوت ةلالجلاو مبنلاو لقعااو هقئلاب ابغصو ىلع اوقفنأو

 ابأو ءادردلا ابأ تع.سو ءادردلا ىبأ نب لالب مأ ىهو لعق: لف ةيواعم اهباطخ

 لاق هديحص ىفلسم اهل ىور نيعباتلا راك نم قئالخ اهنع ىور ةثئاعو ةربره
 ىرفملا ءادردلا مأ ىناقرعاا ب وبأ لاق نيحيصعأ| نيب عجل رخآ ف ىديحلا

 نيديحصلا ىف الس يلق ةيب ادصلا ىربكلا ءادردلا مأ امأو حيحرصلا قدور ىلا ىه

 ابمسأ لاق ةياحصلا يربكلا ءادرنلا مأ ةمجرت ىف قثمد خيرات فو. ثيدح

 3 ردح ىنأ ننادبع تخأ ىه وريمع نب ةمال د ردح ينا ميسا و دردحىبأ كنب ةريخ

 رْشراتثااىف و ءادرالا نأ اح ىفءادرالا مأ تف ث دهم مالشك لاق و ةاحأ هع
 و ا را ا ال رق أ سيكتب | هديست ةيتالاو رف ةيماضأ ىو

 ةربره ىلأو ءادردلا ىفأ نء تور اهنا ةميجه ىرغيملا ءادرالا مأ ةمجرت يف

 تلاق ىرغصلا ءادردلا مأ نأ قشمد خيرات قو ةبيقف ةدهأز تناكو ةشئاعو

 كبطخأانأو كوحكنافايندلا ىف ىوبأ ىلا ىتتبطخ كنا توللا دنعإ ءادردللا يبأال

 هتريخاف نايفسيفأ نبةيواعم اهيطخل ىدعب ىسكنت الف لاق ةر خلا ىف كسنن يلا

 ءادردلا ىبأ ةافودعب اهبطخ ةيواعم نأ ةياور ىفو موصل اب كيلع لاقف ناك ىذألاب

 ةجوزاتسلفريخ الااهجوزل ةأرملا كملي هللا لوسر لاق ءادردلا وبأ لاف تلاقف

 ال تلاقف ةيواعم اهبطَخ ةياور ىفو ةنجلا ىف هجوزئأ ىتح اجوز ءادرالا يتأ دعب
 ةنجلا ىف ىلاعت هللا ءاش نا ءادردلا ابأ جوزتأ ىتح ايندلا فاجوزجوزنأال تاو

 ىلاانسلج لاق هللا دبع نب فوع نعو ' الدب ءادردلا ينأب ديرأ ثسا ةياور ىفو
 وسفن تيصأ اهف ءىش زكىف ةداصلا تيلط دقل تلاقف كاتللمأ امل انلقف ءادردلا مأ
 ا ا م اواسا ا
 دقاوأ رفق ارقي الجر ترمأو تئبتخأ مت مهترك اذمو ءاملعلا ةسلاهع نم ىنثأ نيش

 رمع نب ناهلس نب هبر دبع نعومةفرعملا لعلا لضفأ تلاق اهنعو لوقلا مه انلصو
 ارابك اهنوماعت اراغص ةكملا أولعت ىتلعت ايف ىحول ىف ءادردلا مأ ىل تبنك لاق



 معو اهنع هللا ىضر ءادردلا مأ ةدجرت

 مأ ىلع تلمدام لاق نوديم نعو'رش وأ ريخ نم عرزام دصاح عارز لك ناو

 هللا رك ذاو تلاق نع هلا ع اهنعو لمصت اهتدججو الإ ةالصلا ةعاص يف ءادرالا

 جا
 زع هلل 7 ذ نم وبف تمص نأو لجو زرع هللا رد ذ نم ووف تيلص نأو رك 0 0

 هللاع ذ 3 نم وهف هينا رش لكو لجو زع هللا رك ذ نم وهف لمعت ريخ لكو لجو
 لجركلنم لان دق لاقق لجر اهانأو . لجو زعللا حيبست كقذلضفأو لجو زع
 لجرل تااقو انيف سيل امب انيك زام لاطف انيفامب ناؤن نأ تااقف كالا دبع دنع

 كباحصأ عنصي اك لجو زعهللا رك ذتو أرقت نأ كعنجام رفسلا يف ميبحصي
 رديإ نآرقلا ناو تلاقن اهريدا ىتحاهسددر دقو ةروس الا نآرقلا نءىعمام لاق

 قلطناو هتباذ ب رضف رخأتت تش ناو موقت نات دش نأ كيحصأ ىتلاب انا ام

 زيزعلا دبعزب فيعس نع ىصتسملا ىف انيورو دقزلا باتك ىف ىدانماب هتيور

 ه ربشأةتس قشمديو سدقملا ثيد ميقت ةميجه ءادردلا مأ تناك لاق

 ءإ رلا فرح

 در لوأ ىف تدترا ةأرمآ © نامور ,

 نسل ا فريد
 دنع اهمسأ اهيف ترركت اهنع نا ىغد نينمؤلا مأ ©« ةاس مأ » 5

 تينك ءىثب سيلو لأق ةلءرابمسأ ليقو ريثالا نا لاق روبشملا حبحصلا وه اذه

 لاقيو ليبس لاقيو ةغيفحهمساو ةيمأ ىلأ تنب دنه ىهو ةملس يبا نب ةملس اهنباب
 رهاعتمتب ةكئاعابماو ةيموزحخلا موزخم نب ورع نب هللا دبع ن ةربغلا ن ماشه

ُْ 

 .لاق, دسالا دبع نب هللا ديع ةءاس ىنأ دنع سلع لا لوسو لبق تناك ةعببر نبا

 كانه هل تدلوذ امي نيترجطلا ىف ةشيملا ضرا ىلا ةماس وبأ اهب رجاع دقفم نبأ

 م ج0



 ءامسالا بيدهم نقل

 يش هللا لوسر هثعب وح رجلا أرب مث هحرج ىوادي أربش تكف مبسب هدضع ىف
 ةليل نب رثعو اعس باغنأ روش م نينالثو ةسخ سأر ىلع مرحلا ىف نطق ىبأ لا

 هلم تاق ضقتام حرجلاو عبرأ ؛ ةئس رغص نم نولخ نأمل ةنيدملا لخدف عججر مد

 تاحو يأ تدتعاف ةرجطلا نم عبرأ ةلس ةرخ . الإ ىداج ربش نم نولخ نامل

 نمنيفب لاين ىف حمي هللا لوسر ابجوزتو عبرا ةئس لاوش نم نيقب لايل رشما

 ريغ نع يورو . نيسو مسن ةنس ةدعقلا ىد ىف تيفوتو ميرأ ةنمس لاوش

 ةفيلخ هلاقاذكو لاوش ىف هيلا ابعمججو لاوش يف اهجوزت ّتفنَع هللا لوسر ن ارم

 نبا نع قسد خيرات ىف انيورو. عبرا ةئس لاوش ىف اهجوز هريغو طايخ ئأ

 بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نعو سانلا لمجأ نم تناك ةملس ما نا بيسملا
 رخأ نه تماقو اسورع ءاشماا لوا نيلسرملا ديس يلع برعلا مي. تاغد لاق

 عنيا اهيلع ىلص ةري ره ابا نا رك ذو اهنغ لل يذر ةملس ما ىنمي نحطت لبالا

 م ما رهذ ىف تاز لاق رمع اهيا نأو ةيلعا خأو انإ ةءلس أ مق ىف تلدز لق عاضإ دا
 ةئم نونو ميرا فموي هل ناك و ىدسالا ةعمز نب بهو ن هللا دبعو ةمأ ينأ

 مسك ةلس تااماهنا نم دعس اهرك ذ ذ ىدذلا اذهو ةانو نينمؤملا تابما رخآ 1 ىهو

 دحأ ديز نب ديعس اهيلع ىلص لوقو حيحصلا وه ةريره وبا اهيلع ىلصو نيسخخو

 ديز نب ديعس ناف لكشم اذهو ريزالا ٠ نئار لاكلا يحاص هاك < ةرشملا

 مدقتأك نيمو عمت ةنس تنام 73 ماو نيو ىدحا ةئستام هنع هلل أ زر

 مد لب

 ىلع اوقنتاو نيتسو عيرأ ة ةنس لو اهلا عيبر ربش ىف تامو نيّتس ةئس بجر ف :

 كيزب ىلوو ةيراعم نا كاذب 0 الو ىف تيفوت اهم ة ةيثيخ ىلأ نب دمحأ

 نيسحو مسن ةنسلاوشىف تيفوتاملأ قشمد خبرات ىفو ميقبلاب تنفد ةملسس مأ نأ

 وه اذه راع نبا لاق.نيسحلا ىعن هاج نيح نيتسو ىدحا ةنمس ةياور ىفو

 ةنس لاوش وأ ناضمر ريش ىف ةحاس مأ ما أ تيفوت ل ليق رين مال نا لاقو حيحصلا

 * ةشبملا ىلا رجاه نم لوأ اهجوزو يه تناكو لاق نيسمحو مسأ

 ةرهج ىف بذهملا ىف ةروكذل» ابنع تا يفر ةيباحصلا# 4 نابلس م وا

 اذكه بك اروهو ىداولا نطب نم ةرجلا ىز 1 ىنلا تبار تلاق ةبقعلا



 ضصخر ميلس مأ ةمجرتا 7

 هحضو:سو كشالب طلغ وهو مل مأ بذبملا خس ىف عقوو نايلس مأ اهباوص
 تذصو امنا بدنج مأ ةيلص الا اهتينكو ىلاعت هللا ءاش نا ماهوالا عون ىف

 « صوحألا نب ورمخ نب نايأساهنباب

 ىف نلثا طيسولاو بذهملا نم لسغااب باب ىف ةروكذم (ملس مأ ) اياب

 تنب يعو ءاصيمرلا ليقو ةثيمر ليقو ةسيئأ ليقو ةلمر ليقو ةلبس ليقف اهمسأ
 هني هللا لو_سر مداخ كلام نب سأ أ مأ يو اهحتفب ليقو ميما رسكب ناحلم
 ىتكو نيحيحصلا يف .فورعملا روهشملا نم كللذو )علا لهأ ني اذه ىف فالخال
 هلا كالذكو سأ ةدج ىه طيسولا ىف ىلازغلا لاقو اهريغو خيراوالاو ءاهمالا
 ىتأيسو قاقنالاب طلغ وهو رحبلا بحاصو ىوحي نب دمحو ىنالديضلاو هخيش
 لوسرانينل اخ ابتخأو ى مهده مياس مأ تناكو ىلاع" هللا ءاشنا ماعمالا عون ف ف
 ىلأ تح تاكو تايباحصلا تالضاف نم تناكو عاضرلا ة ةبج نم 2-0 لا
 تقولا وبأ انأ لاق ىديبزلاو ىملسلا انأ لاق نيدلا سمش خيشلا انريخأ ةحلط
 انأ لاق يراخبلا انأ لاق ىربرغلا انأ لاق ىدومحلا انأ لاق ىدروأردلا انأ لاق
 نع ردكلملا ْن دعم انأ لاق نوشحاملا نب زيزعلا دعانأ أ لاق ل لاهام ْن حاجح

 ةنملا تلخد ىتيأر» 5 ل لوسر لاق لاق اهنع لل ىفر هللا دبع نب راج
 لالب اذه لاقت اذهنم تاقن ةفشخ تعمسو ةجحلط ينأ ةأرمأ ءاصيمرلاب أنأ أ اذا
 نأ تدراف باطخلا 38 رممأ اوئاقق اذه نأتلقف ةيراج هلئانغب ارصق تيأرو
 اده«راغأ كيلعأ هللا وشراب ىمأ و ىاب لاقو رمع يكف تكنتريغ تركذف لخدأ
 ةدعابم دئاوف ىلع لمتشي سيقن امهيحيحص ىف لسمو ىراخبلا هاور موحص ثيادح
 اآذهو ةةراحت نإ نأ اهنمو ءاصيمرلأ ملم "ل ةيقنمو لالبأ ةبقتمو رمعأ بقانم

 نم امبأ ملم حيحص 5( ميلس مأ ة ةصق ىف ءانورو ىراخبلا حيحص ىف هظفل

 + لئاضنلا باتك ف يلع ىنلا نع كلام نب سنا ةباور
 مكواذك بدلا نءةبقعاا 5 رج ىمر لصففف ةروك ذملا ملص مأ هج فذ

 اهنباب تفرع مدقت نونو فلا ةدايز نايلس مأ هباوصو ميلس ماخسنلا ىف



 ةيباحصلا ةيطع مأ ةهجرت ل

 ةرووشمةيباحص ةيدزأ هب دنجمأ ةقيقملا اهتينكو صوحاالا نيو رع نب نايل

 « ىلاعت هللا ءاش نأ ماهو الا لصف ىف اهئايب ديزنسو اهنع هلا ىضر

 نيعل ف د

 ضيملا باب ىقبذهلا ىفةروك ذماهتءّللاىضر (ةيباحصلا ةيطع مأإلا 1/1/8

 تالضاف نم ىهو دادحالا بابو زئانجلا باتك نم مضاومو لسفلا بابو

 ىتااىهو تاتيملا لفن تناكو _ هللا لوسر - نين تايزاغلاو تايب احصلا

 ص نم مهنم مث ةلموم نيس مل نونب ةينن اهمساأو ضلع 7 هللا لوسر ثنب تلسغ

 فى فالخلا أذه ركذ نمفنيسلا رسك و نونلا حتت نم مهنمو نيسلا حنو نوتلا

 لقتف ةيببملا ءامسالا هباتك ىف بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا ماعالا اهنم نيسلاو نونلا

 نونلا مغب اهلاق رات نب زيزعلا دبع نأ ىنيدملا نب ىلع نع هنم نونلا فرح ىف

 نيرغأتلا نر م ةعامج اهيف فالخلا لقنو نونلا حتقب املاق مير ز نب ديزي نإو

 نباامبغفلاخو اهريغو ىسدقملا ىنفلا دبع ظفاحلاو رك اسع ن مسأقلا يأ ظئاحلاك

 ليقمت ةراع مأ ىعف حتتلاب امأو ةيطع مأ ىه مضأاي ةبيسن اولاقف ةعامجو الوكام

 نيعم نب ىبيو لبتح نب دمحاق ثراحلا تنب ليثو بهك تنب اهنا ةيطع مأ ىف

 ىع ةعاجو ربلا دبع نب!لاقو بسك تنب نولوقي ةعامجو ميعن وباو هدنم نباو

 لسمو ىراخنلا ىفنا ائيدح نوعيرا يفتي هللا لوسر نءاط ىور ثراحلا تذب

 « دحاو ثيدح ايبنم دحاو لك درفناو ةّس ىلع

 ريغلا فرح

 فوزعما رئاطلا بارغلا مسأب ىمس نيفلا مضب # بارغ مأ ل 4
 « ةيعبات ىه بذهلا نم ةمذلا دقع باب رخآ ىف ةروكذم



 ءافلأف رح

 لو يا

 ثراحلا تاب ةبأيأ ابمسأو سايعلا 3 ةحور ىش ءاضبلا ل لس :اوأ ف عو قتلا مود

 هقبابل ةحرتفءايسالا ىف اهنا قبس

 فاككلا فرح

 رصتخلا نمةقيقملاباي يفةروكذماهنع هللا ىضر ةيباحصلا « زرك مأ ) ل

 مب ةنك اس ءار مث ةمومضمفاكب ىعو بذ هلا نم ةيحضالا لئاوأقو بذبلاو

 ىذمرتلاو دواد وبأ ءاررحيحصثيدح ةقبقما فارثيدحو ةيكم ةيعازخ ىه ىاز

 © حيحص نسح ثيدح ىذمرتلا لاق مهربغو هجام نبأو ىئاسفلاو

 يف ةررك ذماهنعو هنع ا ىضر# بلاط نأ نب ىلعت موناك مأ» ا/الا/
 تاب اهنع هللا ىضر ةمطاف تنب غد فاكلا مضب ىغ بذبملا نم تيما ةالص

 يضر باطنملا نب رمع ابجوزت دلع ع هللا لوسر ةايح ىف تدلو ييلع ع هللا لوسر
 مو ىف رمع نب ذيز اهباو ىع موثك مأ 2 تيفوتو دو ةيقرو !دير هك تدلوف هنع هقأ : ادع ك هأ ثدإ د هنع هيا

 « دبز ةهجرت ىف كلذ ناي مدقت دقو دحاو

 نم ةندملا دقءباب ىفةرركذم«طيممىأ نب ةيقعتسنب موثلك مأإ#9

 ناوكذ ورمع ىلأ نب نابا طيعم ىبأ مساو فاكس مضب ىه بذبلاو رممتحلا

 ترجاهو اهنع هللا يضر موثلك مأ تلسا فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نبا

 هذه موثاك مأو ةرجهلا نم عبس ةنس اهنرجه تناكو مالسلا هيلع ىذلا تعبابو

 اذا لءاعلا بيصت طوقم ةلأسم ف تاتدصلا مسق ىف بذبملا ىف اًشأ ةروكاذم
5 3 

 ابجوزت ترحاش امو هنع هللا ىضر نافع نب نامع تخأ ى 1 3 مد ذاقع نع ناع تخإ |

 ابجوزت م ” اهقلط ُ 6م أوملا نب ريبزلا ايحوزب 1 وم مول ديدتسا, ةثراح 3 دير



 مودك مأاهمسأ نم 5 0

 تنناف هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمتابجوزتمث اهنع تافف فوع نم نرد. رثأ دبع

 ءاممالا هباتك ىف دجحا وبأ د اهلا لاق تنام مث أربش هدنع تساقا لبق هدنع

 نا نمحرأأ دبع نب ديح مأ ىعو ةنبدملا ىل ةكم نم ةرجابم لوأ | ىغ ىنكلاو

 ةروبشلا ىعباتلا فوع

 .ةيطعباب ىفةبملا فرصتخا فةروك ذم# نجرلادبع تاب موثلك مأ 3 79

 5 هدلو لجرلا
 ةلأهىف عوطتلا موصق بذيملايف ةروكذم ءاهساةالوم «موشلك مأ 9

 ه رهذلا موص

 ةككاعاممسا اهتميخد_:ءهترجهىف يفتي ىنلا لزن ىتلا ( دبعم مأ)» ١

 ه قسد خيرات ىف هاك اذه انيور اينع هللا ىضر تففسأ دلاخ تنب

 هع هللا يمر ىلع تخأ اهنع هللا ىضر با اطيفأ تنب (:ىاه مأؤ امم

 ريسلاباب نم نامالا لصف فو بذهملا نم عوطلا ةالص باب ىف ةروكذم اهموبال
 نوحرصم مياكو ءاممالاوةغللالهأ نيب هيف فالخال هرخكأ ىف ةزموب ءىناهو هنم
 ىعناشلا ناءامالا هلق دنه ابمسا ليقو روبشملا وه اذه ةتخاف ءىناع مأ مسا وهب

 ثتناكو حتنلا ماعتساسا ريثالا نبا هاكح ةمطاف ليقو اهريغو لبنح نب داو

 لوسر نع اهىوردعجو فسويو ائناهو ًارمع هل تدلوف ورمع نب ةريبع تحن

 « اًديدح نوعب رأو ةئس 0 لل

 دوبشلا ددعب ابر خ [ىفبذهلا ف ةروك ذمباهإ ىلأ تنب (ىبحم مأ) 7

 ةرركم ىازبو ةلمبملا نيعلا معدني زيزع نب باها وبأ وهو ةزمحللا رسكي باهإو

 « هريغو ىراخبلا حيحص ىف ابئيدحو



 ىلعأ ثااثلاع ونلا

 ىف ترركت ابنع هللا ضر ائزلاب اهسذن ىلع ترقأ ىتلا «ةيدماغلا» 4

 8 بيطالا اهاكح ةيبا ليقو ةديبس اهمسا ليق بذيهملا

 هتلاخ وأ هيرع مع وأ هةيح | وأ وأ نالف تلي هيف ليقام

 وأاسه و أامالئاباسغب نهرمأف تيفوت ىلا تي « هللالوسر تنبط 6
 بذهملا نم رئانجلا ىف ةروكدم ابنم ءوضولا مضاومو بنما نأدبيو اعبس

 ملعأ هللاو روبشملايحصلاوها ذها منعش ضر ب:زابمسأ نيحيحصلا ىفاذهاهثيدحو

 ىف اومصتخا ىتلا اهنع هللا ضر بلطأل دبعنب < ةزج ةنبا>» 5

 هةماما ل يقو ةرامجابمسا ليقوةمطافابمسا بذا نمةناضحلا ىف ةروكذم اهتتاضح

 بذي زابمسا بذملافةروك ةماهنعوهنعطلا ىضر# ةرنب بمك تنبا# 1/
 (١)ىه .حاكنلا ف رسصتحلا قيد صلاركب ىنأس © نمحرلا دبعتنب 9#

 صاقو ىفأ نب دعس تي دح ىفبذهملا نمةيصولا لوأ ىف 6 هلوق 3 85

 هذهمسأ ىتنبا الآ ىئثريسياو ريثك لام ىل هللا لوسراي تاف لاق هنع هللا نضر

 يضرملا كلذ نم قوع ء مث تابلا هذه الا تقولا كلذ دهسا نكي لو ةشئاع تفبلإ

 لصالا ضايي )١(



 8 همأوأ نالف تغب هيف ليقام مد

 س22 م

 واولا فرح ىف ىن أروهتخرتف مهنايب مدقت نوفو رعمنو ريثك دالوأ كلذ دع هءاحو

 « ثرو لصف َْى تاغللا ن“

 م 1 موسأ أ مالسلا هيلع ينل نأ بذل نم سا مسق 9 «هرا# 1/3 9

 - 0 نا لوسر ة هع يثو بلطملا كيع كذب ةيفص ايوسأ رانز "لأ

 مالسلا هياع ب رعش نع ةبإ اك ىلاعتهلوةبذبلانم «قادصلا ىف كذوف 0

 ءاروغص اهادحأ لشن اهمسأ ف فلتخا ىنبا ىدحأ كدئدكتا نأ ديرأ ينا

 ىرخالاو ءاروقص اهادحأ قادسأ نا لاثو هريغو ىعثلا هلاك ءأيأ ىرخالاو

 اهجوت ىتلا ليقو ءاريفص ىرغصلاو ءاروفص ىريكلاليقو ءاقرش ليقو ءاهرش

 اهمب التلاقو .ايحتسا ىلع يشم هن ءاح ىلا ىعو ء ارودص ايما مالعلا هيلع ىموم

 3 رقص اهمسا مالسأا هيأ ع ىموم اهحوارت ىتأا نا ءايوالا ةيلح ىف انيورو » رجأتس

 * ءارفص ةفقخأ لوص 2 ىف وه اذ ! ذمة: لومالا ىف ىاذك

 جوز اهنع لا ىصر رم نا نأ بذهملا نم معا و ماا 0

 ع هللا لو_سر ىلإ اهتخ أ تعلق هنع لإ ىضر نوءظ# نب رم ناهنع ةلاخ تنب

 ىناأ ىهر ةيمأ ن . مكح تب ار ابمسأ مآل 505 تود هركذ ىب تلااقو

 « بيز ابمسأف ةحوزللا تذبل امأو مالسلا هيلع ىنأل أهسفن تبهو

 ةيطاباي لئاوأ فةروكذم مينع هللا ىضر ريشب نب «ناعنلا مأ 8 1/51

 » ةحاور ْن ثا ديع تخأ حمو ةحاور تن ةرمم اهيا بذيل

 هنقددعي تملا ىلع ةالصلا فبذهملا ىفةروكذم# ةدابع نب دعس مأ 3 15
 8 سيق نإ دوهسم تب ةرم اهنأ لق

 ا ءنو اه
 طيسولا ماكنت لوأ قةروك ذم اهنع ل ىضر نينمّؤأأ مأ( ةشئاع ما و 8

 اهم اد ىممع حج قرك راو د ككل تي يبا اهلا قبس ةجوزلا رييخل ىفو قالطلا باتك لوأ ىف بذهملا فو صناصخلا ىف

 مه ةشئاع ايتنب ةوهحرب ىف



 5 نالف.ةجوز هيف ليقام

 ةروق ذم هط ارقتاهعمسىتلا (ابنعوهنعهللا ىضرباطخلانيرمع ثخأ)

 ه ةمطاق ابمسا بذبلا نم ةمذلا دقع باب رخخأ ىف

 هلم هلع هللا طر ةيديعلا كي هأا هدأ راتاتلا هكةةئاءانخأ» هيفي
 -ص 0000 0 ةرور ةضتيس تا 2 ا ل لا ية ادي حر 9 طغآ
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 نطب وذ لاقن ىاتخأ نف ىاوخأ ناذع تلات كاتخأو كاوخأ اه امنا ةشئاعل

 مدقتدقو بذهملا نم ةبهلا باب يف ةصقلا ءذه ركذ ةيراج اهنظأ ىناف ةجراخ تذي

 ءامسا ايه ناتخالا نائاهو ةوخالا ىف عبارلا عونلا ىف لاجرلا ءاممأ ىف اهنايب

 مأو .ةصقلا حاضيأ كانه مدقت دقو المس تناك ينل ىهو موثلك مأو ركب يأ تنب

 « هنعّللا ىضر باطخلا نب رمع اهجوزت هذه موثلك
 (١)اهمسإ بذهلا رذن رخآ ىف ةروك ذم 6 رماع نب ةبتع تخأ » 8

 «بذهملا نم ةدئملاماقم باب رخآ فةروك ذم ةدماا 4 رباج ةلاخ) 4

 ءىلفذت_ هه ا س١أ طآ!حا  .أ|
 نزوات ةحور ةق ليقام - , زثض اسما روما

 هللا ىضر ديزو ىلعو نامع ىبغق ىلا ذقام نب *« نابح ةجوز # مى

 طيسولا نم ددعلا باتك لوا ىف ةروك ذم ضيملاب الإ اهمادع ىضقتنال اهنأ مب

 .ن ةعيبر تأب يرفصلا يبطز ابنا نظب دقو ابمسأ را ل ةيراصنا قع

 مدقت 3 هتجور تناك بأ م ةيمهاملا ماها نب باطملا دبع نب ثراحلا

 .كلاما,ثيدح ىور دقو انرك ذاك ةيراصنا ىف لب أطخنطظلا اذهو نابح ة ةيجرت ق

 ةيمشاه ناتأرما نابح تحن تناك هيف اولاقو اهريغو قييبلاو طولا ف سنا نبا

 ضخ مو ابنع كام م هند اهب ترف عضرت ىقو ةيراصنالا قلطف ةيراصناو

 مطقنأ نمم تناك اهناىلازغلا ةرابع رهاظف أموالا ظذل اذهثارمملاب نامع اه ىفغقف

 « هانرك ذ أك أطخ كلذو ضراع ريغب اهضيح

 نب ناوئصو بر قب , نايفس أو ما رح نا 0 ريكح ةأ رمأ مىلدو

 لصالاب ضان انه(

 ( ءامسالا بيدهم ؟ جبس 47 م)



 ةأرماك تاهعبملا باي و

 مسا كرشلا جاكن ىف رصتخلا ف تار رك ذم لبج ىنأ نب ةمركعو ةيمأ ىلإ
 «٠ اهنجرت ىف قبس دنه نايفس يأ ةأرمأ

 عقب ريزلا نب نحرلا دصاهجوزن ىنا ىلا ب ةءاقر ةأرما ا 6٠
 ةثالثلالاوقالا كح ةميهليقو ةشئاع ليقو ةميبس ليقف اهمسأ ىف فاتخأ ىازلا
 نا بهو تنإ ةميمت ءاتلا فرح ىف اهرك ذو هباتك نم مضاوع ىف ريثالا نبا
 بهو تنب ءاتلا مغيب ةءيك ىلقلا اهيف لاقو ىظرقلا ةءافر ةقلطم ةيظرفلا ديبع
 ةميمت ص لاقف ةمهبملا ؛اممالا ىف ىدادغبلا ب طاملا ركب ىأ اهرك ذو ىرازقلا

 ءاتلا حتفب ةميع ع ايف لاقي هنا مهريغ رك ذو ديبع نب بهو تنب ةيمبس ليقو
 هتاتلا مصب ةميكو

 ىه عوطتلا ةقدص فرست ىف ةروك ذم ( دوعسم نا ةأرما 7 !6١
 « ابتجرت ىف اهناي مدقت ةيفقثلا بنيز

 ابذييو هنيي مقو ىتلا هنع هلا ىضر بلاط ىلأ نب «( ليعةجوز) م64
 باب ىف بذيل ىفاهو ذايب نيكملا هن ءّلا يضر نامع ثعي قاقثلا

 « هللا دحر يبفاشلا هاور كلذك ةبقع تنب ةمطاف اهمسأ زونلا
 أ ىضر ة 2 20 1. مو 0 لإ هما نادره هبددوع ىف أ رمآ 0 م6 هيمأأد اديمأإ ةدن لقا

1 1 
 5 سلال

 اهيسرت ىف ابحاضي أ! قيس ليوس تلا ةلبس أابمسأ رصتخملا نم عاضرلا 2( ةروك ذ لو

 *» نيسلا فرح َق

 ةأرماك تاههملا عباسلا عع وغلا

 ةمومسملا ةاشلا يس هلل لودرا تدهأ يلا 4 ةيدويبلا 5 ةأرلاؤ م5١
 5 ع نا ىزاذؤمفف كذ انيور ىدويهلا يح ره تخأ ثراحلا تاب بليز ابهدإ

 « هللا هجر قبلا فينصن ةوينلا لئالد قو

 اهئيتج تاتقو اهتلتقن ىرخالا اهأدحاتب رض ( نانللأ ناأرثا )١ م١ ا/



 و ءامسالا بيذهت

 يرخالاو ةكيلناهادحا طيسولاو بذهملا نم نينجلا ةيد باب ىف ناتروك ذم اهو

 باتك ىف اهتيمست انيور كلذك ةلمهملا 'اطلا معتفو ةمجعملا نيخ' مضب فيطغ مأ

 ةكيلم أومسأ ةلوتقاأ ناءاملعلا ضعب رك ؟ ةرامبنع هللا ضر سايع نبأ نعى اسنلا

 كلذ ريغ ليقو ءاقلاب فيقغلاق اذك و حورسم نب فيفغ ماةلئاقلاورعوع تنب

 « تايعملا ءاممالا ىف تاراشألا باتك لوأ ىف هتحطوأ دقو

 ةلاخ تنب امبنع هللا ىضر رمعنباج وزن بذبملا حاكت يف « هلوق ال ٠

 ةلوخ مآلاو بيز تنبلا مسأ كلذ هركت ىتبا نأ اهمأ تلاقن نومظ» نب نانع

 ةيمأ ْن مكح تاب

 تيعو دق تلاق ةأرمأ نأ بذهلا نم قأدصلا لوأ ف <« هلوت 9# م5

 وهو كيرش مأ ليقو ةيمأ نب كح ثدب ةلوخ اهمسا هللا لوسراي ىسفن كل

 و 4 نب رباج تب هيد ْزُغ اهمسأ كف نبأ لاقو ن رك الأ لوق 0
7“ 

 بذيم لا نمقالطلا ددع ىنأب ق ةروكذم مالسلا هيلع 0 طوأ 0 ىلإ ٠

 ل ةلهأو اهمسأ ليق رارقالا بابقو

 « ةحر ابمسا اهنع هللا ىضرو تلي « بوبأ ةأرما# لل١

 ةنيبج نم ةأرمانأ بذهملا نع صاصقلا ءافيتسأ باب ىف * هلوق . ىلا

 » ةميبس أاهمسأ ىلحح ىف مو تنز ابمأ تن تلاقو كسي ىنلا تنأ

 باتك اهمم ناك ةنيمظ نأ بذهلا نم ريسلا باتك 9 2 هلوق ( ىلا

 « ةراس مأ ليقو ةراساببسأ هنع هللا ىطو ةعتل ىلأ نب بطاح نم

 ةلامم هتأرماو ) ىلاعتّْشالوق ب ذهلانم «ةندهلادقعباتك فركذإ# 1
 “كش ىأ "رشأ ةرمأ د اجمأإ لاقي ةأر !! هذه( طحلا

 رخص نايفس يا تخأ ةيهأ نن برح كنب ليق عا اش ني كحاب

 فرح ىف اهناي مدقت دقو بصنلاو مفرلاب ةلاح عبسلا ق :ىرقو برح نأ

 8 تاغللا ٠ ند احلا



 ءاممالا بيذهت قف

 ليقو ةمطاف اهمسا لبق هنع هللا ىطر « زعام اهب ىنز ىتلا ةأرلا « 8

 « هنع لأ ىغر لازطأ ةمأ ىهو ةرينم

 تاريخا ىلاقراو « بذبلانمفذقلاب اب ىف هلدشنأ ىذلا «رعاشلا# 5

 تمدق دقو كقذ ريغ ليقو اذه دشنتو طيزبا صقرت تناك برعلا نم ةأرمأ ىه
 « لاجرلا ءاممأ نم تاههبملا ىف هناي

 قحلا لاقف اماه اهحشكب ىأرف نم «ىنلا ابجوزب ىتلا ةأرملا * م17

 شبطاب نبا هلاق نايبظ تنب ةيلاعلا اهمسأ كالهأب

 ةروكذهتعضرأ اهمأ لع 7 ىبلا دنع تدبش ىتلا «ءادوسلا ةأرلا * 8

 « بذبملا نم عاضرلا ىف

 كالهاب تملا اهل لاقو 2 هللا لوسر اهقراف ىتلا» ةذيعتسلا ةأرلاه 9

 انيورو ة.رمأ اهمسا نأ مصالاو ابمسأ ىف فلتخا. طيسولاحاكت لوأ ىف ةروكذم

 ديسأ ىلأ ثيدح ىف انيور لاق هنع قيببلا مامالل ةوبنلا لئالد باتك رخآ ىف

 نامتلا تنب بأ ابمسأ نأ اهلهاب اهقحلاف تذاعتسا ىتلا ةين ملا ةصق ىف ىدعاسلا
 أ ول ّة هأ ابل | ف رمملا هناتك , ُهددام ناركذو ل 1 اما م أ

 5 ف ىلع رخ
 هاو نامتلا تب ةييفأ هرادذد ىف 2ك نإ 2

 ةميمأ اهمأ حيحصلاو لاق ةيئيللا ةكبل» ابنأ لاقيو كاح ضلا نب ةمطاق اهنأ لاقي

 لاق ءاممأ ابمسأ ةمبيملا ءاممالا ىف يسيطخخلا لاق ةرمع اههساليقو تلق رعأ ناو

 ديبع نب ليحا رش نب تراحلا نب نايعنلا ثنب ءامما اهمسأى كلا دهم نب ماشه

 هاور دقو حيحصب سيل لطاب اذه ةلكءؤان اهلعق طيسولا ف هلوق نوجلا نبا

 « تيعذ هدانسأو ةدايزلا هده هتاقبط ىف دعس نب دهع

 ىف السي 1 2 يخاف 1! لأ 1! حا رش“
 ىف ةروك 57 ةصرف ىذخ لناقف ضيحلا لسغ ن ءرض # قون السلا ةارغا >2 ىذا 6

 و ثيدحلا مولعو تايهشللا ن نم لفني كلذ ريغ ليقو ديزي كاب ءاممأ ىغ بذبلا

 تتلو طبسولا نم ضرما بانك نم ىناثلا بابلا يف 4 هرقل 1



 ا ءايسالا سيذهت

 ىضر شد>ج ثنب هن ىم ةضاستسملا هذه تا ِع ىف ىغي ل تاضاحتسملا ضعبأ

 « اهتجرت يف اهئايب مدقت دقو اهنع هللا

 ةيمأ اما ضئاح ىهو اهنع لأ ىضر رعنبأ اهتلطىتلا 4ةأرلا) 9
 © شيطاب نبأ هلاق رافغ تنب

 «بيطالا اهركذ ةيبأ ليقو ةديبس ابمسأ ثنز ىلا« ةيدماغلا ةأرما رجالا

 ةروكذمابيبسب رعشلادكنأو ةلوتقمةءيرينأ نيرمع اهآر ىن" «ةأرلا* رم؟ :

 راتخا ةأرما ىهو ريشب نب ناهنلا تذب ةرمع اهمسأ بذهلا نم ريسلا بانك ىف

 هشيطاب نبا ءاكح

 سورع لاقتهنع هللا ى ضر رهعىلاتعف رق تنروتلا ءادوسلا ةيراخلاو 6

 باءاحاهقتعأ ةيبون همي ةمأ يش بذهملا نم انزلا دح لوأ يف ةروك ذم نيمهردب
 ىدادةللإ يطخل تدب ىو تماصو تءلصو تمكصا دق تن ادفبلا يرطخلا اهركذ اذك تف 1 امو تفصأ دق تناك

 وذو هبادصأ يذلا 0 رواشم لصف ىف هقفتملاو هيتذلا باتك رخآ ىف هدانساب

 بدحاص ةناكح رهاظو اماع اهبرغو ةنام اهرلج هنع هلا ىفر رمع نأ هماور ف

 ْ ع اهدلت ل هنأ بهل

 ماا تاوح كو < هالك لاا -
 5 ١

 ! ىف ةروك ذم هيلع هلأ نلوسر اهبرغ ىلا هب راخا 2 م

 # ةيرام ىفو قالطلا نم مقيام

 نجي مأ اهل لاقي تي يلع يبنلا انيلع ىلصف هاليل تفوت ىتلا ةنيكسملا» مل1/

 ه هربق ف تيملا ىلع هالصلا ىف بذهلا ف ةروكذم

 راشأ ابنم هنع هّللاىضر ةزدحو مالسلا هيلع ىنلا عضنرا ىتلا * ةأرما» مم

 هاب ءاملا لبقو ةمومضم ةلثم ءاثب ةبيوث ابمسأ بذيملا نم عاضرلا لوأ ىف اهيلا

 هدعسلا ةءيلح لبق اهنم عضترا يني ىنلا مع بهل ىنأال ةالوم تناكو ةدحوم

 « كم تمجرت ىف هنأيب مدقت دقو ةميلح مودق لبقو

 خاخة ضو ريما ممنعللا ىشردادةلاوريبزل اولعابيلاب هذ ىنلاهةنيمظلا» 59



 اههبشو ماهوالا ىف ءاجأ# 11
20 
 ةراس مأ الل لاقي ىدادغبلا برطخلا لاق بذهملا نم ريسلا باثك ىف ةروكذم
 < ىشيرقلا يننح نب نارمعل ةالوم

 «ريلسمأ ى م ا0أرونهزوج.عاأو هءاروانك سأ آثيدح

 بدذهلا نم ناعالا ماج باب قةروك 1 ممالساهيلعىنلا (بوتأر رم معو

 نبق ءأ نب بوقعي نإ فسوب نب ميل ارفآ تنب ةمحر ىه قشمد خبرات ىف لاق

 بوقعي نب فسوي نإ اشيم ثنب ايل اهمسا لاقيو مالسلا هيلع ليلخلا مها ربا

 نب فسوب نب ةشيم نب ةمحر لاقيوقحسانءبوقعي تنباهل لاقيوقحسا نا

 « ماشلا ضراب مالساا هيلعبويأ جوز تناكوبوقعي

 هل نأريغ جاحلا متي ام ىعنصأ لع ع يىنلا اهلاق ىتلا(ضئاحلا) 5 ؟

 «نيحبحملاف اذه ابثيبدح اهنع 5 ىضذر ةشلاع يم رصتحملا ىف ةروكذم ىفوطت

 اضيأ اه لاقيو فيس م أى 6 هللا لوسر نب مهاربا «ةعضرم) ها

 ء ضايع ىضاقلا اهرك ذ ةيراصنالا رذنلا تنب ةلوخ اهمءاو ةدرب مأ

 أههبش وو ماهر والأ ىف ٠ نماثلا ع وذل
 ركب ينأ تنب ءابمال لاو كلم 1 :لانأ ىأر امل بذبلالوأ 7 وقؤ مع

 ىور اذكو بذهلا ف هآور اذكه ثيدحلا هيتح بولا! بدصلا ضيا م! مد 7

 ىراخبلا هاور ىذلا روهشملا حيحصلاو مالا ىف ىب مفاشلا هاور ةفيعض ةياور ىف

 ءاممأ تور ا مهريغو نيئدحلا نم نيققحملا نم اهريغو امهيحيحص ىف لسمو
 « بذي حرش و.جلا ىف كلذ تنيبدقو كلذ نع يي ىناا تلأس ةأرمأ نأ

 كلام نب سنأ ةدج ميلس مأ نأ ىور طبسولا نم لسغلا ف 4هلوقإلا م57

 طيسولا ىف عقو اذكه تدلت>ا اذإ لسغ نم انادحا ىلع لعهلل لوسراي تلاق
 ىنايورأأ يذاقلا مث نيمر هللا ماما م ىف :الذيصلا هركذ اذكو سأ ةدج ميلس مأ

 ماع اس مأ ناف كش الب طلغ وهوىلا غلا ذيمت ىدي نب دمحم م رحبلا بحاص
 ءلعألا ريكلايفهناي مدقتدق ونغلا اذهب معلا لهأ نيب كالذؤ فالخالهتدجالسنأ



 نو 6 ءامم الا بيهم

 اذك مفار دلو مأى لس مأت ور 1 بذبملا نم زئانجلا لوأف (هون) مل"

 « ىملس ىأةجرتفهناو مدقتدقو عذارى أدلو ما و أ عقار مأب اوصلاو طاغوهو مقو

 تب اث تتناك لبستني ةليهج نأ ىور بدبللا نممللأ لوأ ىف 4هلوقإ) م7

 ةيراصنالا ةبلعت نب لهستننب ةبيبحاهنأ حيحصلاو ةليمج ب ذبلا يق مقوأ ذك سيق نبأ
 رصتخلا فيعفاشلاو أطوملا ف كالام اهركذاذكو ظاذحلا ةياور ىف اه.سا تبث اذك

 وبأ لاق ىأ تذب ةليمج ىور دقو مهريغو قهيبلاو ىئاسنلاو دواد وبأو هريغو

 لهأولاق سيق نبتباث نم اتماتحلا ةبدبحو ةليمجنوكت نأ زوجي ربلا دبع نب رمع
 ثنب ةبيبح نولوقي ةنيدملا لهأو ىنأ تذب ةليمجت باث نم ةملتٌا نولوقي ةرمصبلا

 فق لبس نب دمحم لاق. طلغ لبس تنب ةليمج فئصملا لوقف ناك فيكو لبس

 نب كالام نب ديبع نب ثراحلا نب كلام نب ىنأ نب للا دبع ثنب ةليمج تاقبطلا

 نب ةآنم ديون ورمع نب عارح نب ردنكأ ثنب ءانا ع هدب ماكو ب زرنا و ع نب مأ 0 أ! كاس لعل :, ةلوخ ابمأ ف نب هام ن
8 

 6 م

 بهارلا رماع ىبأ نب ةلظنح ةليمج جوز راجنلا نب كلام نب ورم نب د 2

 ثباث ابيلع فلخ مث مدع ةلظنح نب نا ديغ تدلوو اديش دحأ مو اهنع لتقن

39 

 نب بيبح ابيلع فلخ مث مشخدلا ن نب كلام ١ ابجوزل م ساهش نب سيق نبا

 يفأ نب لِ ذيع ةليمح وأو 7-0 هللا ل لوصر تعبابو كيم تاما قابس

 سبقنب تبا نب دمجو ةلظنح نب هللا دبع اهانبأ لتقو اردب دبش ابم وا 5 3

 ةيديل ةمجرت دعس نبأ وذ مل ةكئالملا ليمغوه يهارلا نب ةلظنحو ةرخأ موي

 منغ نب ةبلعت نب دبز نا ثراحلا نب ةيلعئنب لهس تنب ةبيبح لاقف لبس تنب

 ةأنم ديز نب ورمع نإ سيف نب دوهسم تنب 5 رمابمأو راجنلا نب كام نبأ

 4و ةييبح تالسأو سايث د نب سبأ نب تراث ة ةبدبحجا وزتراجنلا ن 0 كالام ىب ن 0

 يليها لوسر ناك و بقا نب يفأ اهحوزت مل اهعلاخف طع هلثأ لوسر تسءابو

 ىف ىدادغبلا بيطخلا لاقو .راصنالا ةريغا كلذ هركف ايجو زي نأ مه

 لاك سابع نبأ ةمجرت ىف هباتك نم هترصتخا امف هثرك ذدو ةمببملا ءامسألا هباتك



 ءاممالا بيدهم ناك

 "نب ىبأ نب هللا دلع تنب ةليمج لبقو لبس تنب ةبيبح املتحلا هذه يبطخلا
 تخأ ىبأ تنب ةليمج رووشملاو بيطخلا باتك خسن ىف هتيأر اذكه تلق لولس

 ه مهو وهو هللا دبع تنب تناك ليقو ريثالا نبا لاق هتنباال هللا دبع

 لوقل طيسولا نم ضيحلا باتك نم ىناثلا بابلا رخآ ىف ( هلوق ) 4
 خسنلا رثك | قوه اذكه ائيش ةداعلا ارو ةرفصلاب دتمنال انك شحج تنب

 ف نيمرحلا ماما لاقو'شحج تنب بنيز لوقا اهضعب فو شحج تنب لوفل
 اهريغالو ثيدحلا بنك قفرعي الركنم هلك اذهو شحج تنب ةنهح لوقل ةيابنلا

 هللادبع وبا هاوراذك" اًئيش ةردكلاو ةرفصلاب دعنالانك ةيطعما لوقل هبأوصو
 « ىئاسألاو هحيحص ىف ىراخبلا

 تلاق ملح ما تررامل ةيقعلاةرهح مر لصف فت ذبملا ىف 4 هلوق ) م5

 مراس ما خسنلا يف عقو !اذكع ىداولا نطب نم ةرخجاىرب ا لوسر تيأر
 اذهو نون مث فلا ميملا دعب نايلس ما هبا وصو هيف كشالب أطخ + وهو ميم هرخأ

 قل اذه اهيدحو بانالاو خيرا وتلاو ءاممالاو ثيدحلا لها دنع هيلع قهتم

 نوثرقي ثيدحلا بتك ميو مهريغو قيباد هجام نبا نكسو دواد ىلإ نكس

 يرن ل هللا لومر تيأر تلاق همأ نع ءصوخالا 3 ورحم نب ناماس نع

 « ةفورعم ةيباحص ةيدزإلا بدنج مأ ىهودرخأ ىلا ةرجلا

 اذك اتءصتخا نيتبراج نا طيسولا نم ةلقاعلا باب ىف 4 هلوق ) 85٠

 دارملاو ةراجةينثت نيتراج هباوصو فوحصت وهو ةيراجةينت نيدبراج خسنلا ف

 « نيئيراج النيتراج امهنوك نأيب هيفو رووشم حيحملا يف ثيدحلاو ناتجوز
 ىور امل للحتلا ةحابتسا ىف طيسولا نم جحلا رخاوا ف 4هلوة ) 0

 ةيمشاهلا هباوصوكشالب أطخغودهو ةيملسالا خسنلا فوهاذك ةيففسالا ةءابض نأ

 دقو ا الص لا لوسر. مع تنب مشاه نب بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض اهناف

 م ءامسالا ف اهنايي مدقت



 فا ءامس الا بيهم

 ىنلا نأ ميلس مأ ثور امل تملا لسغ باب ف بذلا ىف (هرثإ 64؟

 روفاك نم اثيش هيف ىلعجاف اهريغ وا ثالثلا نم ةلسغ رخآ ىف ناك اذاف لاق نَ

 روبشم اذه اهثيدحو ةيطع مأ هباوصو طلغ وهو ميلسمابذبملا خسن يق وه اذكه

 « ايهريغو نيحيحمملا ىف
 ءادرالا ابأ راز ناهسناعوطتلا موصبأي ىف بذبلا ىف ( هلوث) م47

 هباو_عو حي رص طلغ وهو بذولا خسن ىف وه اذكه ةلذتبم ةهاس مأ ىأرف

 اهريغو ثيدحلا بيتك عيمجو ىراخبلا حيحص ىف وه اذكه ءادردلا ما ىأرف

 امل قلعت الف ةملس مأ اماو ءادردلا ىلا ةجوز ىه ءادردلا ما نال فورعملا وهو

 - هدحو هل دجلاو َك نيعمحأ مهع هلل ىحر .ادردلا لاب

 4 هن داو م وح

 دمم هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ه8 تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا هل دجلا

 هيحصو هلآ لعو « تا رهاظلا تازجعملاو تارهابلا تاب الاب ءاج ىلا

 5 لع هبددابم نمو

 ىرهز الا ىقكمالااغا هديعنب رينم دع ىرولا فعضا لوقيف «دعب اماوط

 مامالل ءامسأالا بيذهت نم ىلاثلا ءزجلا عبط هقيفوت نحو هللا نوعب مت دق
 هحن رصو هدقرم رونو ةحور هللا سدق ىووناا نيدلا ىحم خيشلا يتابرلا ماعلا
 ىلاعت هللا ءاش نإهعيتبس تافقا مسق وهو يناثلا مسقلاو هلم لوألا مسقلا مع هيو

 قيفوتلا شا لأسأ اضيأ ني ءزج ىف وهو

 ( ءامسألا بيذهت؟ جس ؛ثم)



 ءامسالا بيدهم 4

 تس
 ءاهسالا بيذهت باثك نم ىناثلا ءزجلا

 ةفيص ةف

 155 ملاو نيملا بأبي ٠١

 ادح ورمم بأب 5

 ؛بري | ريمعو رابعو نآرمعو ةرامع باب مه
 امط واولاو نيعلا 3

 م ءايلاو نيعلا 2 43

 ىسيع نأ ىلع مالكلا ىف لصف 7
 هعنايب وياي رسسوأ ىلا ريعوه له

 ا١ةبث ةيضملا نيعلا فرح 01-1

 ءاملا١> عه
 ا

 فاقلا ١ مع

 فاكلا 2 "ده

 اذا ماللا ١» ب

 ل د و
 م

 ١ةمه نونلا ٠ ١

 وقح ءاطلا )3 ذو

 | واولا 3 و4

 ملا ءايا>» 4١ه

 «(ىكلاىلتلا عونلا (َ

 اهريغوقاحسا ياو دهعأ ىلإ باب

 ةدحوملا ءايلا فرح

 ركب يلأ باب

 ثيداحالا ضع ىف لصق

 يأ لضنفب ةحرصملا ةديحصلا

 0 عشا ىضر قيدصلا ركب

 قيدصلا ركب ىبأ ع ىف لصف

 هعضاوتو هدهزو هنع هللا يضر

 ركب ىبأ فالختسا ىف لصن
 هنع هللا ىضر قيدصلا

 قيدصلا ركب ىبا داوم ىف لصت
 صر

 هرخآ ىفءاهلاب ةركب ىبأ باب

 قوف ةانثلا ءاتلا فرح

5 
 ةيع 5

 ةململا ءامأأ اش ةفاقنأ ىافلاغ

 ميجلا فرح



 فما

 ا

 قرشت

 فضلا

 فق

 سفر

 ١ اهونو لئابقلاو باسالا يف 1

 4 ءايسالا بيده نم ىلاثلا ءارملا تسربف

 ةلمبلا لادلا »

 ةمجعلا لاذلا ١

 ءاولا »

 ىاؤلا

 ةلمهلا نيسلا »

 ةمجعملا نيشلا »

 ةلمبملا داصلا 8

 ةيجعملا داضلا 5

 ءاطلا »

 نوالا »

 ءاطا فرح 1

 واولا ار

 ءايا »

 جشرلالأ ع ونلا#

 نفل
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 نخل
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1 

 همك
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 ل 020
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 ةفلثلا هاثلا

 .اخلاو ءاحلاو مجلا

 ىازلاو ءارااو لاذلاو لادلا

 داصلاو نيشلاو نيسلا

 ءافلاو نيعلا

 فاقلا

 فاكلا

 م ىلا
 فنوتلا

 لصف

 4 اهوحو لئابقلا ىف )
 8 ذل ا 0 احلاومبجلا وو ءاثلاو هائلاو ءايلا فرح

 ءاحلا 2

 نيشلاو نيسلاوىازلا
 نيغلاو نيعلاو ءاطلاو داصلا

 ١ نالف وخأو نالف نبا هيف ليق ام «



1" 
 ةفرح ةفيفص

 نام سماخلا 1 ولا ١

 انك | ُّك هاجم فيحس .* كا هَ نع 4 نالف 0

 4 ماسلا عونلا 4

 نط 4 ةنالق جوز ةيف ليقام ١

 موب .

 "5 نماثلا عوبلا عمك

 بوبأ اههبشو ماهوالا ف

 موق ىناثلا مسقلا نيو
 ها 2 ! ذلا 1 1!
 أ الا 8 ءايسدلا يق ءامس أ باسن نم و

 - لوالا رتل 0

 مك 4 ءاسنلا نم ةرسعلا اممالا ىف د

 اند ءايلا فرح عد

 سد ءاتلا و مس

 ضل ميلا د مجم

 ءاملا و١ مسحب

 موك ءاخلا » يؤ

 ءارلا و سوج

 نوف ىاؤلا "0

 ا نيسلا » ”4/

 نضل دايعلا 3 مغرب

 نيعلاو ءاطلاو داضلا 3 ”و٠

 ءاممالا بيدهم نم ىنآثلا ءزلا تسرهف

 فاكلا »

 باقلأالاو باس الا ىف

 سداسلا ع منلا

 نماثلا عونلا

 اهببشو ماهوأالا كيس


